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Abstrakt 
 
 
Název práce: 

Minihokej v kategorii 4. třída a jeho rozdílnost s celoplošným hokejem s ohledem na 

herní činnosti jednotlivce 

 

Cíle práce: 

Formou nepřímého pozorování a za pomocí audiovizuální techniky zjistit a porovnat 

četnost HČJ v minihokeji a celoplošným hokejem ve čtvrté třídě. 

 

Metoda: 

Pro získání dat bylo použito nepřímé pozorování prostřednictvím videokamery. Data, 

získaná uvedenou metodou, byla zpracována a doplněna do tabulek a následně 

porovnána. 

 

Výsledky: 

U minihokeje hráči vystřelili úspěšně 9x více, na bránu 7x více, mimo bránu 2x více, 

brankaři soupeře vyrazili 4x více střel a 3x více jich chytili. Hráči si přesně přihráli v 

minihokeji 2x více, 2x více bylo i nepřesných přihrávek. Hráči v minihokeji zpracovali 

2x více úspěšných přihrávek a neúspěšných zpracování bylo 3x více. Při osobních 

soubojích v minihokeji hráči získali 2x více kotoučů. V minihokeji se hráči uvolnili 

změnou směru nebo rychlosti 2x více, stejně tak 2x více se uvolnili kličkou. Hráči při 

minihokeji byli v kontaku s kotoučem téměř dvakrát více než hráči při celoplošném 

hokeji. 

 

Klíčová slova: 

Minihokej, celoplošný hokej, 4. třída, herní činnosti jednotlivce  



 
 

Abstract 
 
 
Thesis title: 

Mini hockey in the 4th grade category and its differences from regular hockey 

viewpoint of individual play moves. 

 

Thesis objectives: 

To ascertain and compare the number of individual play moves in mini hockey and 

modern hockey in the 4th grade by way of indirect observation and audiovisual 

technology. 

 

Method: 

For data collection we used indirect observation via a videocamera. Data thus collected 

was processed, filled in to charts and compared. 

Results: 

Mini hockey players made 9x more successful shots (7x more on the wicket and 2x 
more outside of it), the rival team's goal-keeper sent forth 4x more shots and caught 3x 
more. Mini hockey players handed off accurately 2x more frequently and there were 
also 2x more inaccurate handoffs. They processed 2x more successful handoffs and 
further 3x more unsuccessful ones. In personal matches, mini hockey players won 2x 
more pucks. The players were able to break free by changing direction or speed 2x more 
often, as well as by doubling. Mini hockey players were 2x more frequently in contact 
with the puck than modern hockey players. 
 

Keywords: 

Mini hockey, regular hockey, 4th grade, individual play moves 
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1  Úvod 

Lední hokej mne provází prakticky po celý můj život. Velmi dobře si pamatuji na své 

hokejové začátky, kdy mne mnohdy ještě za tmy brzy ráno vodili moje matka i otec na 

zimní stadion na trénink. Pamatuji si na tu zvláštní směsici zimy a zápachu z upocených 

věcí a nepořádku, které dávaly šatně tu jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. 

Že budu sportovat již od dětství, o tom nebylo pochyb, můj otec byl úspěšný atlet, ale 

proč zrovna hokej? Děti v útlém věku nemají představu, jaký druh sportu budou v 

dospělosti provozovat, až na malé vyjímky za ně v tomto rozhodují rodiče. Otec mi 

později vysvětlil, že dát mne na hokej bylo zcela spontánní rozhodnutí pod dojmem, 

který zanechal náš národní hokejový tým na zimní olympiádě v Naganu, kde naši 

hokejisté vybojovali zlaté medaile. Takovou moc má fenomén – lední hokej . 

Úspěchy našich reprezentantů na největších světových turnajích, kterých v minulosti 

nebylo málo, dokážou spojit na krátký čas v jeden celek i náš národ, jindy velmi 

nejednotný, což nedokázala ani politika či živelné pohromy. V novodobých dějinách 

naší republiky byly chvíle, kdy celý národ bez dechu sledoval u televize či rádia naše 

hokejisty na mistrovství světa, jak porážejí Sovětský svaz, zemi, která nás vojensky i 

politicky okupovala a porážka „sovětů” na sportovním poli byla tehdy jedinou možnou 

formou odplaty a zároveň zadostiučiněním pro náš národ a to v té době rozhodně nebylo 

málo…  

Jak jsem již uvedl, v minulosti dosáhl náš lední hokej řady úspěchů, ať již to byly tituly 

mistrů světa či olympijské medaile. Tento fakt ale bohužel platí pouze o kategorii 

dospělých. V dorosteneckých či juniorských kategoriích zaostáváme za dalšími 

hokejovými velmocemi, jako jsou Kanada, USA, Rusko, Švédsko a Finsko. Vždyť 

poslední titul mistra světa juniorů jsme dobyli v roce 2001 a v kategorii do 18 let jsme 

na mistrovství světa od roku 1999 získali pouze dvě bronzové medaile. 

Kde tedy hledat příčiny úpadku našeho mládežnického hokeje? Odborníci, tedy 

především trenéři, metodici a funkcionáři se shodují v jednom – jsou to chyby a 

nedostatky v práci s mládeží a s tím související metodická pochybení. Trenér může být 

sebelepší, ale špatnou či zaostalou metodikou nedosáhne se svými svěřenci 

požadovaných úspěchů. U role trenéra bych ještě rád uvedl, že kromě rodičů není 

důležitější osoby, která by měla větší vliv na správný vývoj dětí, začínajících sportovců. 
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Trenér v tomto procesu nevystupuje pouze jako dozor nad správným vykonáváním 

techniky daného sportovního odvětví, ale současně take jako pedagog a psycholog. 

Jedině trénink, vedený správně po metodické a technické stránce, ruku v ruce s citlivým 

rozvíjením osobnosti a charakterových vlastností dítěte, může vést k cíli – že se z dítěte 

stane všestranně zdatný sportovec. Na straně druhé necitlivý, autoritativní či 

prospěchářský přístup trenéra k dítěti, či nesprávně vedený trénink po stránce technické 

či metodické, vede často k nevratným chybám, které již nelze v pozdějším věku 

odstranit. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit hlavně na z mého pohledu nejčetnější 

herní činnosti malých hokejistů a důkladnou analýzou 14 zápasů, kdy polovina je hrána 

na velkém hřišti, druhá polovina na malém hřišti a za pomocí hypotéz se pokusím 

zdůvodnit preferenci minihokeje či velkého hokeje pro hokejisty v nejmladších 

věkových kategoriích. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Věkové a vývojové zákonitosti 

Toto období začíná nástupem dítěte do první třídy základní školy, jedná se tedy zhruba 

o sedmý rok života. Konec nastává při projevu prvních znaků dospívání (pubescence). 

Dívky dospívají asi v 10 – 11, chlapci asi v 11 – 12 letech. Příhoda (1963) toto období 

rozdělil na dva biologické a psychologické stupně. První od 6 – 8 let, jedná se o přechod 

mezi druhým dětstvím a lety před dospíváním. Druhý od 8 – 11 let. Z anatomického 

hlediska není ukončen celkový vývoj těla. Kosti stále rostou, zakřivení páteře sice 

vyvinuto je, ale není pevně ustáleno. K velkým změnám dochází také uvnitř těla, orgány 

se vyvíjejí, stávají se efektivnější, snižuje se tepová a dechová frekvence v klidu (v 11 

letech asi na 85 tepů a 19 dechů za minutu). Vývoj motoriky u prepubescentů je závislý 

na funkci nervové soustavy, na růstu kostí, osifikaci a růstu svalstva. Na zdokonalování 

motoriky dětí nemá vliv pouze růst a celkový fyzický a intelektuální vývoj, ale také 

škola a hlavně všechny organizované a neorganizované tělesné výchovy a rekreace. U 

prepuscenta jsou velmi oblíbené a důležité hry (Hájek, 2001).  

2.1.1  Charakteristika období věku 6 – 8 let  

V období 6 – 8 let věku je zdravé dítě v neustálém pohybu. Pohyby však postrádají 

ekonomičnost. Podle Měkoty (1988) prakticky ve všech činnostech dochází u dětí 

k přebytku pohybů. Pohyby jsou spontánní a nepřesné. Tento nadbytek pohybů a jeho 

neúčelnost se dá omezit častým opakováním a dále  postupným přidáváním složitějšího 

cvičení. Základem všech pohybových her v tomto období je nepochybně běh. V tomto 

věku se děti velmi obtížně přizpůsobují společnému rytmu. Vztah k společnému rytmu 

se zlepšuje zhruba v osmi letech. Častým opakováním dochází v této činnosti 

k výraznému zlepšení.  

2.1.2  Charakteristika věku 8 – 11 let 

Podle Hájka (2001) je období mezi 10 – 13 rokem života dětí „obdobím zlaté 

motoriky“, tedy obdobím v životě dítěte, kdy je nejvýraznější nárůst předpokladů pro 

rozvoj konkrétních pohybových schopností a dovedností. Dítě při pohybové činnosti 

nabývá větší jistotu. Charakteristická je podle Periče (2008) živost, neposednost a 

„pohybový luxus“, to znamená, že děti prováději cvičení s dalšími přídavnými pohyby.  
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Zvyšuje se také odvaha, zvláště u chlapců. Pro všestranný rozvoj dítěte je důležité 

využít přirozené chuti po pohybu a radosti z něho. Na tento věk se nejlépe hodí lidové 

rčení ‚, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš‘‘. 

§ Tělesný vývoj 

Pavliš (2000) charakterizuje tělesný vývoj v tomto období rovnoměrným růstem výšky 

a hmotnosti. Uvádí, že výška se zvyšuje pravidelně o 6 – 8 cm ročně. Malá a Klementa 

(1985) uvádějí, že ročně se hmotnost zvyšuje okolo 2,5 kg. Déle uvádějí, že 

dvanáctiletý chlapec měří okolo 151 cm a váží zhruba 42 kg. Zajištění adekvátního 

růstu v dětství je podle Riegrové a kol. (2006) při optimálních vnějších podmínkách 

rozhodující role růstového hormonu a růstových faktorů IGF1 a IGF2. Perič (2008) 

tvrdí, že se kosti osifikují rychlým tempem, a že se ustaluje osifikace páteře. Oproti 

tomu Dovalil (2002) uvádí, že kostra není zdaleka vyvinutá a zakřívení páteře není 

ustáleno. Suchý a kol. (1985) uvádějí, že dobrým ukazatelem pokročilosti tělesného 

vývoje je počet zkostnatělých a a přirostlých epifýz. Podle Pavliše (2000) je růst mozku 

ukončen už před nástupem tohoto období, ale nervové struktury, převážně v mozkové 

kůře, stále dozrávají. Vlivem vysoké plasticity nervového systému a dobré schopnosti 

rychle střídat podráždění a útlum nervových center se již v dětském věku vytvářejí 

dobré podmínky pro stimulaci koordinačních a rychlostních schopností (Perič, 2008). 

§ Psychologický vývoj 

Pro období mladšího školního věku je charakteristická rozšířená psychologická činnost 

dítěte. Hlavně působením výchovně vzdělávacích programů (Malá, Klementa, 1985). 

Dovalil (2002) toto období charakterizuje jako věk reálného nazírání. Dále uvádí, že 

abstraktní operace se objevují na konci tohoto období. Vůle je podle Periče (2008) 

velmi slabě vyvinuta. Podle Periče je také důležitá doba, po kterou se dítě dokáže plně 

soustředit. Uvádí, že tato doba tvrvá zhruba 4 – 5 minut. Malá a Klementa (1985) 

naopak tvrdí, že na začátku školní docházky se u dětí vytvoří schopnost soustředit se 

zhruba 10 – 12 minut. 

§ Pohybový vývoj 

Tento věk je z hlediska sportovního nejpříznivější pro pohybové učení a návyky. 

Typická je vysoká spontání aktivita. Čelikovský (1977) uvádí, že kvůli nedokončenému 

zakřivení páteře je třeba věnovat velkou pozornost výchově správného držení těla. 
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Podle Periče (2008) jsou nové pohybové dovednosti rychle zvládány, na druhou stranu 

jsou při nedostatečném opakování rychle zapomínány. Toto období je take nazýváno 

„věkem zlaté motoriky“. Charakteristikou tohoto období je rychlé učení novým  

pohybům. 

§ Sociální vývoj 

V sociálním vývoji dítěte se podle Periče (2008) projevují dvě významná období. 

Období kritičnosti a vstupu do školy. Při vstupu do školy se dítě začleňuje do kolektivu, 

kde se musí přizpůsobit jeho normám a pravidlům. Podle Havlíka a Kóťi (2002) dítě 

vstupem do školy přichází do dosud neznámých formálních i neformálních vztahů, 

vyplývajících z povahy školní práce, interakcí učitele a žáka, ale i mezi žáky 

samotnými, kde se vyžaduje plnění poviností. Koncem tohoto období nastává fáze, 

kterou Perič (2008) nazývá fází kritičnosti. Dochází k negativnímu hoodnocení 

skutečnosti. Snižuje se autorita dospělých a své idoly si mohou děti najít ve 

vrstevnících.  
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2.2  Senzitivní období 

S vývojem lidské ontogeneze jde ruku v ruce citlivost pro vznik pohybových dovedností 

a rozvoj schopností silových. Perič (2008) uvádí, že v každém věku má člověk 

předpoklady pro něco jiného. Tato období nazýváme senzitivní. Proto využití těchto 

období jsou pro všestranný vývoj dítěte velice důležitá. V těchto vývojových etapách 

dochází u dětí k největšímu nárustu rozvoje dané schopnosti. Naopak zanedbání těchto 

etap může vést ke zpomalenému, až zabržděnému rozvoji těchto projevů. Senzitivní 

období by měla být spojována s biologickým věkem dítěte. 

 

 



14 
 

Tabulka č. 1: Senzitivní období podle Periče (2008) 

 
 

V tabulce č. 1 vidíme rozdělení pohybových schopností v závislosti na věku dítěte.  

Perič (2008) uvádí, že pro naše věkové období, tedy 8 – 11, je dobré v tréninku rozvíjet 

rychlost frekvence, koordinaci základní, kombinovanou, komplikovanou motoriku, 

rovnováhu, reakci a pohybovou přesnost. Dále je dobré rozvíjet pohyblivost. 
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2.3  Zkoumané herní činnosti jednotlivce 

Jako každý sport, každé sportovní odvětví, je i lední hokej charakterizovám velkým 

množstvím různorodých pohybů. Hokej je sport, který je velice náročný na koordinaci 

všech dílčích pohybů, které se ve výsledku spojí do jednoho celku, např. hráč převezme 

přihrávku, zpracuje ji, provede kličku či změní směr jízdy a nahraje spoluhráči či 

vystřelí na bránu. Každá herní činnost vyžaduje jiný druh pohybu. Jako nejčetnější a z 

mého pohledu nejdůležitější jsem pro tuto práci zvolil tyto jednotlivé herní činnosti: 

- uvolňování hráče s kotoučem 

- přihrávka 

- zpracování přihrávky 

- střelba 

2.3.1  Uvolňování hráče s kotoučem 

Podstatou uvolňování hráče s kotoučem je udržení kotouče v přímém souboji s 

protihráčem (Perič, 2002, s. 51). Uvolňování hráče s kotoučem je útočná činnost, kterou 

získává hráč výhodnější postavení pro další činnost – přihrávku nebo střelbu. Objetím 

protihráče dociluje pro své družstvo číselné převahy, zesiluje účinnost útočné akce a 

vytváří potřebné předpoklady pro její zakončení. (Pavliš a kol., 2007) 

Způsoby uvolňování hráče s kotoučem: 

a)    Vedením kotouče   

      - driblingem 

      - tažením  

      - tlačením  

      - od sebe k sobě 

b)   Kličkou 

c)    Jiným způsobem  

       - obratem  

       - pomocí brusle 

       - atd. 

 

 

Ruku v ruce s touto činností jdou i další činnosti jednotlivce, a to klamání a fintování. 
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Klamným pohybem je myšleno naznačení pohybu, ovšem bez jeho uskutečnění. (Pavliš 

a kol., 2010) 

Způsoby klamání a fintování: 

a)    Tělem 

b)   Změnou směru nebo rychlostí  

      - změnou směru překládáním  

      - pomocí krátkých a dlouhých oblouků 

c)    Pohybem hole  

      - naznačením přihrávky  

      - naznačením střelby 

2.3.2  Přihrávání 

Přihrávání je činnost, při níž hráč usměrňuje kotouč některému ze svých spoluhráčů tak, 

aby jej spoluhráč mohl zpracovat. Dnešní hokej předpokládá pronikání právě pomocí 

přihrávek (v utkání se přihrává průměrně 250x), i když nezavrhuje akce jednotlivce, 

neboť jen přihrávání samo o sobě by vedlo k šablonovité hře. Přihrávání je umožňěno 

neustálým uvolňováním hráčů bez kotouče (Pavliš, 2007). Podle Kostky (1986) se 

přihrává v návaznosti na uvolňování s kotoučem v osobním souboji i po klamném 

pohybu, a to rychle, přesně, nečekaně. 

Způsoby provedení přihrávky: 

a)    Přihrávky po ledě 

b)   Přihrávky vzduchem 

c)    Po ruce 

d)   Přes ruku 

e)    Přímé 

2.3.3  Zpracování přihrávky 

Pavliš (2002) uvádí, že zpracování kotouče je činností, kterou získáváme kontrolu nad 

kotoučem, a která nám umožnuje pokračovat v akci. 

Způsoby zpracování kotouče: 

a)    Po ruce 

b)   Přes ruku 

c)    Nepřesná přihrávka  



17 
 

- zpracování bruslí  

- ze vzduchu  

- celou holí 

2.3.4  Střelba 

Kostka (1984) charakterizuje střelbu jako činnost, kdy se hráč snaží švihem, 

přiklepnutím nebo úderem dopravit kotouč do soupeřovy branky. Perič (2002) uvádí, že 

střelba je zakončením drtivé většiny útočných akcí a její efektivita určuje počet 

vstřelených branek a tím i výsledek utkání. Hráč musí při střelbě správně vyhodnotit 

herní situaci, ve které se zrovna nalézá a zároveň musí sledovat postavení obránců a 

brankáře, jeho nekrytá místa v bráně. Střílející hráč se musí ve velmi krátkém časovém 

úseku rozhodnout, zda a jakým způsobem vystřelit. Vlastní střelba je výsledkem úsilí 

ostatních spoluhráčů o vstřelení branky a protihráčů v jejím zabránění, je tedy závislá na 

postavení všech hráčů na hřišti a neméně důležité jsou take schopnosti střílejícího. 

Bránící hráči nedávají střílejícímu mnoho prostoru ani času, což odpovídá současnému 

trendu v ledním hokeji, který preferuje rychlost jak v myšlení, tak ve všech aspektech 

hry samotné. Střílející hráč je proto nucen střílet téměř okamžitě a z malého prostoru 

hřiště. 

Způsoby střelby: 

a)    Po ruce (forhendem)  

- švihem/zápěstím  

- přiklepnutím  

- bez přípravy  

- golfovým úderem  

- na dlouhou hůl  

- přehozením ležícího brankáře/hráče/nebo jeho hole  

- špičkou hole  

- zasunutí kotouče do branky po jejím objetí  

- z otočky  

- v pádu, kleku, sedu, v lehu  

- sklepnutí kotouče ze vzduchu  

- tečováním  

- dorážením 
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b)   Přes ruku (bekhendem)  

        - obdobné techniky jako u střelby po ruce 

c)    Střelba jednou rukou 

2.4  Minihokej vs. Celoplošný hokej 

Mezi trenéry, činovníky, metodiky, rodiči – tedy lidmi, činnými v prostředí 

mládežnického hokeje, vedou se neustále debaty, věcná či méně věcná, odborná či 

laická argumentace, proč dát přednost minihokeji, čili hokeji na zmenšené ploše 

kluziště u dětí v nejmladších kategoriích před hokejem na celé ploše kluziště – 

celoplošným hokejem. 

Zmenšená plocha hřiště a menší počet hráčů se používá prakticky u všech druhů 

nejmasovějších kolektivních sportů, jako je např. kopaná, basketbal, volejbal, florbal, 

házená aj. Tuto formu sportovního tréninku i soutěžních zápasů u dětí ale i dospělých 

používají všechny vyspělé sportovní země, u hokeje např. USA, Kanada, Švédsko či 

Finsko. 

Jako reakci na tyto odlišné názory v této problematice vydalo sportovní oddělení ČSLH 

ve spolupráci s TKM pro všechny shora uvedené zainteresované osoby propagační leták 

s názvem „PROČ MINIHOKEJ“. 

Zde vysvětluje opodstatněnost hry na malém prostoru u nejmladších kategorií 

hokejových žáků. Z textu letáku velmi zřetelně vyplývá, že autoři letáku jednoznačně 

dávají přednost tréninku a hře samotné nejmladších dětí – hokejistů, na malém prostoru 

– tedy minihokeji. 

Jako hlavní argument je zde vyzvednut fakt, že malý sportovec (snad je možno v tomto 

případě jej nazvat již hokejistou) při hře na malém prostoru na rozdíl od velkého hřiště, 

provádí mnohem více motorických činností – obratů, přihrávek, střel, brždění, změn 

směru bruslení a mnoho dalších. S tímto nesporným faktem nelze jinak než souhlasit. 

Jako další argument je v textu uvedeno, že při hře na velkém hřišti malý hokejista na 

straně jedné rozvíjí tzv. „Striding“ – tedy bruslařský krok a rozvíjí se podstatně i 

prostorová orientace, tak na straně druhé se malý hokejista aktivně zapojuje do hry na 

dobu asi 3 – 5 minut a v držení kotouče je necelou půlminutu, což na malém hřišti 
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provádí mnohonásobně vícekrát – přesné údaje vyhodnotím a popíši ve své bakalářské 

práci. 

Na závěr si dovolím nesouhlasit a autory letáku že „hra na malém hřišti čili minihokej 

hráče více motivuje, více vtáhne do hry, více baví, bojujeme jako tým, respektujeme 

jeden druhého či všichni jsme důležití“ – pokud jsou děti správně vedeny také za 

pomoci pedagogiky a psychologie, jsou podle mého názoru tyto převážně morální a 

psychické aspekty stejně  při  minihokeji tak i hokeji na velkém hřišti, stejně tak i 

v jiných kolektivních sportech. 

Dovolil bych si odcitovat slova šéftrenéra ČSLH p. Slavomíra Lenera k uvedené 

problematice: „V celém hokejovém hnutí i ve vedení svazu a odborných komisích se 

dospělo ke kompromisu. Jedna skupina preferuje hrát minihokej do 3. třídy, druhá až do 

4. třídy. Po dvouletém cyklu se vyhodnotí zkušenosti s tímto systémem a je možné, že 

dojde k úpravě jedním nebo druhým směrem.“ 

2.5  Fyziologické důvody pro minihokej 

Martens (2006) popisuje, že energie pro naše tělo vzniká ze stravy, tato energie se 

prostřednictvím komplexních metabolických procesů přeměňuje na energii chemickou. 

Pro fungování těchto procesů je velice důležitý kyslík. Při těchto procesech se se tvoří 

glykogen, poskytující energii pro svaly. Konečným produktem těchto procesů je laktát, 

oxid uhličitý a voda. 

Martens (2006) uvádí, že naše tělo disponuje dvěma energetickými systémy. Jde o 

systémy anaerobní a aerobní. Dále ještě existují dva systémy, které také pracují bez 

přístupu kyslíku. Je to ATP – kreatinfosfátový a anaerobně glykolitický systém. Podle 

Bukače (2005) je hokej orientován výhradně na systém anaerobní. Přesto Perič (2008) 

tvrdí, že rozvoj anaerobní vytrvalosti se u dětí do 14. – 15. roku nedoporučuje. 

Důvodem je, že při tomto způsobu zatížení naše svaly produkují zplodiny, především 

laktát, který je v jistém směru negativní a děti je snáší výrazně hůře než dospělí.  

Podle Bukače (2005) se významnost převládajícího způsobu resyntézy ATP při zatížení 

v utkání liší. Je nutné brát v úvahu kolísavost intenzity pohybu a časté přerušování hry. 

Dalším faktorem je rozdílnost ve vytížení hráčů. U minihokeje, kde je střídání 

nastaveno jednotně, tzn., že hráči společně na led přicházejí i odcházejí, je toto 

nespornou výhodou. Délka střídání se v minihokeji pohybuje okolo minuty. Při 
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celoplošném hokeji se délka střídání liší. Důvodem většinou bývá přechod z minihokeje 

na celé hřiště, kdy se dítě musí vyrovnat s řešením více problémů najednou. Zejména se 

jedná o změny pravidel. Perič (2008) uvádí, že se v režimu anaerobní vytrvalosti dá 

cvičit nejdéle 3 – 4 minuty, proto je délka střídání v minihokeji s ohledem na 

fyziologické odlišnosti adekvátnější než při hokeji celoplošném. Podle Whyta (2006) 

ATP – CP systém je dominantní energetický systém pro krátkou délku zatížení, zhruba 

10 až 15 vteřin a velkou intenzitu. U dětí je tato doba trvání zkrácena asi na 5 – 10 

vteřin. Tato skutečnosti přidává minihokeji další klad při rozhodování, zda preferovat 

minihokej a celoplošný hokej. 
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3  Cíle a úkoly práce, stanovení hypotéz 

Cíle práce: 

Hlavním cílem práce je porovnat četnost výskytu herních činností jednotlivce v 

minihokeji s celoplošným hokejem žáků čtvrté třídy prostřednictvím tří stanovených 

hypotéz. 

 

Úkoly práce: 

• Pořízení audiovizuálního záznamu čtrnácti zápasů, z toho sedm minihokejů a 

sedm celoplošmých hokejů 

• Vybrat tři průměrné hráče čtvrté třídy hokejového oddílu SK Černošice k 

realizaci výzkumu 

• Analýza nasbíraných dat 

• Nasbíraná data vložit do tabulek 

• Porovnání výsledků 

• Závěrečné resumé  

 

Hypotézy: 

1) Předpokládám, že četnost výskytu herních činností jednotlivce bude vyšší u 

minihokeje než u celoplošného hokeje. 

2) Předpokládám, že celková délka držení kotouče bude vyšší u minihokeje než u 

celoplošného hokeje. 

3) Předpokládám, že u vybraných hráčů budou naměřeny podobné hodnoty. 
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4  Metodika práce 

Do výzkumu byli vybráni tři průměrní hráči ročníku narození 2003 z klubu SK 

Černošice. Objektivita výběru hráčů byla zajištěna tak, že se na jejich výběru podíleli 

dva nezávislí trenéři mládeže SK Černošice. 

Pro získání dat bylo použito nepřímé pozorování prostřednictvím videokamery. Data, 

získaná uvedenou metodou, byla zpracována a doplněna do tabulek a následně 

porovnána. 

Velmi důležitým faktorem pro samotné technické provedení výzkumu (pořizování 

audiovideo záznamu) bylo vždy nutno vyhledat prostor, ze kterého bude natáčení 

prováděno a to tak, aby byl zvolen vždy nejlépe možný výhled na celou plochu, na které 

se dané utkání hrálo. Ať již to bylo u minihokeje na jednu třetinu hřiště a u 

celoplošného hokeje celé hřiště. Výhodou této metody bylo to, že nebylo třeba 

soustředit se na jednotlivé herní činnosti jednotlivých hráčů, jelikož byl nahrán vždy 

jeden celý zápas a tyto jednotlivé druhy herních činností byly poté již v klidu možné 

sledováním pořízeného záznamu přesně analyzovat. 

Vybrány byly tyto herní činnosti jednotlivce, protože jsou nejčetnější a pro další 

sportovní vývoj dětí je pokládám za jedny z nejdůležitějších. Jsou to střelba, přihrávání, 

zpracování přihrávky, osobní souboje a uvolňování hráče s kotoučem rychlostí nebo 

změnou směru a kličkou. 

Pro vkládání získaných dat do přehledných tabulek bylo zvoleno následující značení, při 

kterých byly použity tyto zkratky: 

STŘ – střelba –  rozdělena na: 

 NB – na bránu – zahrnuje také úspěšnou sltřelbu 

Ú – úspěšná (vstřelení branky nebo vstřelení branky po dorážce  

            V – vyražená brankářem  

CH – chycená brankářem 

MB – mimo bránu 
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PŘI – Přihrávka – dále rozdělena na: 

           P – přesná 

           N – nepřesná 

ZPRC – zpracování přihrávky – dále rozdělena na: 

              Ú – úspěšná 

              N – neúspěšná 

O.S. – Osobní souboje – dále rozdělena na: 

            ZÍ – získaný kotouč 

            ZT – ztracený kotouč 

 

UHK – uvolňování hráče s kotoučem – dále rozdělena na: 

             R/S – rychlostí nebo změnou směru 

             K – kličkou 

BRU – bruslení – dále rozdělena na:  

             SK – s kotoučem 

             BK – bez kotouče    

 

Tabulka č. 2: Hodnotící protokol herních činností jednotlivce 

 STŘ PŘI ZPRC O.S. UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z                
2.Z                
3.Z                
4.Z                
5.Z                
6.Z                
7.Z                
P                

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce jsem umístil uvolňování hráče s kotoučem buď změnou rychlosti, 

směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez kotouče.  
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5  Rozbor výsledků 

Hlavním cílem této práce je porovnat četnost herních činností jednotlivce formou 

stanovení hypotéz, následný rozbor sesbíraných dat. Výsledkem je potvrzení či 

vyvrácení hypotéz. 

Získaná data, v tomto případě audiovizuální záznamy, pořízené videokamerou, byly 

natočeny během sezóny 2012/2013 hokejových utkání žáků čtvrtých tříd. Respondenty 

byli tři vybraní průměrní hráči hokejového klubu SK Černošice, kdy bylo postupně 

natočeno sedm zápasů uvedených respondentů nejprve na malém hřišti (minihokej) a 

poté sedm zápasů na celé ploše hřiště (celoplošný hokej). 

Pro větší objektivitu svého výzkumu bylo prováděno natáčení uvedených zápasů bez 

vědomí respondentů.  

Celkově bylo natočeno čtrnáct zápasů a zkoumáni byli tři hráči. Celkový počet zápasů 

byl tedy čtyřicetdva. 

5.1  Vlastní rozbor sesbíraných dat  

Jak bylo dříve uvedeno, natočeni byli tři hráči ve čtrnácti zápasech, sedm při minihokeji 

a sedm při celoplošném hokeji. 

Tabulka č. 3: Hráč č. 1 minihokej 
 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 5 9 5 2 2 12 7 11 1 19 11 9 5 107 612 
2.Z 2 7 2 4 1 8 3 8 3 23 15 5 4 87 785 
3.Z 5 9 3 4 0 11 5 12 1 12 3 7 4 69 562 
4.Z 1 2 2 1 0 10 4 4 1 21 8 6 8 89 594 
5.Z 2 7 6 3 2 9 3 9 1 18 7 6 9 97 619 
6.Z 2 9 1 4 3 6 2 6 3 20 11 8 7 112 625 
7.Z 1 3 3 2 0 9 4 3 2 22 5 4 8 105 563 
P 3 6 3 3 1 9 4 8 2 19 9 7 7 95 638 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 
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Rozbor tabulky č. 3 

Hráč č. 1 v prvním zápase vystřelil celkem 14x, z toho 9x na bránu, 5x mimo bránu. Z 

pěti střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Ze 

čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 19x, z toho 12x přesně, 7x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 12x, z 

toho 11x úspěšně a jednou neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval devatenáct 

kotoučů a jedenáct jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 14x, 9x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 107 vteřin a bez kotouče 612 vteřin. 

Hráč č. 1 v druhém zápase vystřelil celkem 9x, z toho 7x na bránu, 2x mimo bránu. Ze 

dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Z 

pěti střel na bránu, které nebyly úspěšné, čtyři brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 11x, z toho 8x přesně, 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

11x, z toho 8x úspěšně a 3x neúspěšně. V osobních soubojích hráčvybojoval dvacettři 

kotoučů a patnáct jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 5x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 87 vteřin a bez kotouče 785 vteřin. 

Hráč č. 1 ve třetím zápase vystřelil celkem 12x, z toho 9x na bránu, 3x mimo bránu. Z 

pěti střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Ze 

čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, čtyři brankář vyrazil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 16x, z toho 11x přesně, 5x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 13x, z 

toho 12x úspěšně a jednou neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval dvanáct 

kotoučů a tři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 11x, 7x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 69 

vteřin a bez kotouče 562 vteřin. 

Hráč č. 1 ve čtvrtém zápase vystřelil celkem 4x, z toho 2x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Jednu střelu  na bránu, která nebyla úspěšná, brankář vyrazil. Hráč přihrál spoluhráčům 

14x, z toho 10x přesně, 4x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 5x, z toho 4x 

úspěšně a jednou neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval dvacetjedna kotoučů 

a osm jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 14x, 6x pomocí změny směru pohybu nebo 

rychlosti a 8x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 89 vteřin a 

bez kotouče 594 vteřin. 
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Hráč č. 1 v pátém zápase vystřelil celkem 13x, z toho 7x na bránu, 6x mimo bránu. Ze 

dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Z 

pěti střel na bránu, které nebyly úspěšné, tři brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 12x, z toho 9x přesně, 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 10x, z 

toho 9x úspěšně a jednou neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval osmnáct 

kotoučů a sedm jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 15x, 6x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 9x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 97 vteřin a bez kotouče 619 vteřin. 

Hráč č. 1 v šestém zápase vystřelil celkem 10x, z toho 9x na bránu, jednou mimo bránu. 

Ze dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho 

střele. Ze sedmi střel na bránu, které nebyly úspěšné, čtyři brankář vyrazil a tři chytil. 

Hráč přihrál spoluhráčům 8x, z toho 6x přesně, 2x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč 

celkem 9x, z toho 6x úspěšně a 3x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 

dvacet kotoučů a jedenáct jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 15x, 8x pomocí změny 

směru pohybu nebo rychlosti a 7x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 112 vteřin a bez kotouče 625 vteřin. 

Hráč č. 1 v sedmém zápase vystřelil celkem 6x, z toho 3x na bránu, 3x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě brankář vyrazil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 13x, z toho 9x přesně, 4x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 5x, z 

toho 3x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval dvacetdva 

kotoučů a pět jich ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 12x, 4x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 8x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 105 

vteřin a bez kotouče 563 vteřin. 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že ze sedmi zápasů minihokeje hráč č. 1 průměrně vystřelil 10x 

, z toho 7x na bránu a 3x mimo bránu. Ze tří střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám 

nebo padla z dorážky po jeho střele. Ze čtyř střel na bránu, které úspěšné nebyly, 

brankář tři vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům v průměru 13x, z toho 9x 

přsně a 4x nepřesně. Přihrávku zpracoval 10x z toho 8x úspěšně a 2x neúspěšně. 

Průměrně vybojoval devatenáct kotoučů a devět jich ztratil. Uvolnil se 14x, 7x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 7x pomocí kliček. Během zápasu strávil s 

kotoučem průměrně 95 vteřin a bez kotouče vteřin 638. 
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Tabulka č. 4: Hráč č. 2 minihokej 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 2 4 1 0 2 7 4 7 2 12 3 6 5 87 632 
2.Z 2 6 2 4 0 10 6 8 2 28 13 3 6 113 759 
3.Z 0 4 1 3 1 7 8 11 2 6 5 8 10 119 512 
4.Z 1 5 2 2 2 5 3 2 1 13 4 3 4 83 600 
5.Z 1 5 5 2 2 6 2 6 2 21 9 4 7 75 641 
6.Z 1 5 2 3 1 7 7 5 2 17 8 6 3 89 648 
7.Z 0 2 3 2 0 6 4 4 1 14 4 3 4 77 591 
P 1 4 2 2 1 7 5 6 2 16 7 5 6 95 626 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Rozbor tabulky č. 4 

Hráč č. 2 v prvním zápase vystřelil celkem 5x, z toho 4x na bránu, 1x mimo bránu. Ze 

dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě brankář chytil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 11x, z toho 7x přesně, 4x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 9x, z 

toho 7x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval dvanáct kotoučů 

a tři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 11x, 6x pomocí změny směru pohybu nebo 

rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 87 vteřin a 

bez kotouče 632 vteřin. 

Hráč č. 2 ve druhém zápase vystřelil celkem 8x, z toho 6x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, brankář čtyři vyrazil. Hráč přihrál 

spoluhráčům 16x, z toho 10x přesně, 6x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 10x, z 

toho 8x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval dvacetosm 

kotoučů a třináct ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 3x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 6x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 113 

vteřin a bez kotouče 759 vteřin. 
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Hráč č. 2 ve třetím zápase vystřelil celkem 5x, z toho 4x na bránu, 1x mimo bránu. 

Přičemž ze žádné střey gól nepadl. Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, tři 

brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 15x, z toho 7x přesně, 8x 

nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 13x, z toho 11x úspěšne a 2x neúspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval šest kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

18x, 8x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 10x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 119 vteřin a bez kotouče 512 vteřin. 

Hráč č. 2 ve čtvrtém zápase vystřelil celkem 7x, z toho 5x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 8x, z toho 5x přesně, 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

3x, z toho 2x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval třináct 

kotoučů a čtyří ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 7x, 3x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 83 

vteřin a bez kotouče 600 vteřin. 

Hráč č. 2 v pátém zápase vystřelil celkem 10x, z toho 5x na bránu, 5x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 8x, z toho 6x přesně, 2x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

8x, z toho 6x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 

dvacetjedna kotoučů a devět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 11x, 4x pomocí změny 

směru pohybu nebo rychlosti a 7x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 75 vteřin a bez kotouče 641 vteřin. 

Hráč č. 2 v šestém zápase vystřelil celkem 7x, z toho 5x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, tři brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 14x, z toho 7x přesně, 7x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

7x, z toho 5x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval sedmnáct 

kotoučů a osm ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 6x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 89 

vteřin a bez kotouče 648 vteřin. 

Hráč č. 2 v sedmém zápase vystřelil celkem 5x, z toho 2x na bránu, 3x mimo bránu. 

Přičemž ze žádné střey gól nepadl. Z dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, dvě 
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brankář vyrazil. Hráč přihrál spoluhráčům 10x, z toho 6x přesně, 4x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 5x, z toho 4x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval čtrnáct kotoučů a čtyři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 7x, 3x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 77 vteřin a bez kotouče 591 vteřin. 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že ze sedmi zápasů minihokeje hřiště č. 2 průměrně vystřelil 6x 

, z toho 4x na bránu a 2x mimo bránu. Ze jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil 

sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Ze tří střel na bránu, které úspěšné nebyly, 

brankář dvě vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům v průměru 12x, z toho 7x 

přesně a 5x nepřesně. Přihrávku zpracoval 8x z toho 6x úspěšně a 2x neúspěšně. 

Průměrně vybojoval šestnáct kotoučů a sedm jich ztratil. Uvolnil se 11x, 5x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 6x pomocí kliček. Během zápasu strávil s 

kotoučem průměrně 95 vteřin a bez kotouče vteřin 626. 

Tabulka č. 5: Hráč č. 3 minihokej 
 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 2 4 2 1 1 10 5 6 2 16 8 5 1 75 644 
2.Z 0 5 5 4 1 11 10 10 3 30 18 2 3 92 780 
3.Z 5 8 0 0 3 9 3 6 2 10 4 6 5 72 559 
4.Z 0 4 2 2 2 2 4 4 1 13 5 5 4 79 604 
5.Z 1 3 3 1 1 10 4 7 0 15 6 6 6 73 643 
6.Z 1 4 2 1 2 6 3 5 4 16 5 4 5 83 654 
7.Z 0 3 2 0 3 5 3 8 1 10 6 3 6 75 593 
P 1 4 2 1 2 8 5 7 2 16 7 5 4 78 640 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

Rozbor tabulky č. 5 

Hráč č. 3 v prvním zápase vystřelil celkem 6x, z toho 4x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

dvou střel padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Z 

dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, jednu brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 15x, z toho 10x přesně, 5x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč 

celkem 8x, z toho 6x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 
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šestnáct kotoučů a osm ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 6x, 5x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a jednou pomocí kličky. Hráč během zápasu strávil s kotoučem 

na holi 75 vteřin a bez kotouče 644 vteřin. 

Hráč č. 3 ve druhém zápase vystřelil celkem 10x, z toho 5x na bránu, 5x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Z pěti střel na bránu, které nebyly úspěšné, 

čtyři brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 21x, z toho 11x přesně, 

10x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 13x, z toho 10x úspěšně a 3x neúspěšně. 

V osobních soubojích hráč vybojoval třicet kotoučů a osmnáct ztratil. Hráč se v zápase 

uvolnil 5x, 2x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. Hráč 

během zápasu strávil s kotoučem na holi 92 vteřin a bez kotouče 780 vteřin. 

Hráč č. 3 v prvním zápase vystřelil celkem 8x, z toho 8x na bránu. Z pěti střel padl gól 

tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Z tří střel na bránu, 

které nebyly úspěšné, brankář tři chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 12x, z toho 9x přesně 

a 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 8x, z toho 6x úspěšně a 2x neúspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval deset kotoučů a čtyři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

11x, 6x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 72 vteřin a bez kotouče 559 vteřin. 

Hráč č. 3 ve čtvrtém zápase vystřelil celkem 6x, z toho 4x na bránu, 2x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Ze čtyř střel na bránu, které nebyly úspěšné, 

dvě brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 6x, z toho 2x přesně a 4x 

nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 5x, z toho 4x úspěšně a 1x neúspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval třináct kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

9x, 5x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 79 vteřin a bez kotouče 604 vteřin. 

Hráč č. 3 v pátém zápase vystřelil celkem 6x, z toho 3x na bránu, 3x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, jednu brankář vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 14x, z toho 10x přesně a 4x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč 

celkem 7x, z toho 7x úspěšne. V osobních soubojích hráč vybojoval patnáct kotoučů a 

šest ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 12x, 6x pomocí změny směru pohybu nebo 

rychlosti a 6x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 73 vteřin a 

bez kotouče 643 vteřin. 
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Hráč č. 3 v šestém zápase vystřelil celkem 6x, z toho 4x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze tří střel na bránu, které nebyly úspěšné, jednu brankář vyrazil a dvě chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 9x, z toho 6x přesně a 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

9x, z toho 5x úspěšně a 4x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval šestnáct 

kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 4x pomocí změny směru pohybu nebo 

rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 83 vteřin a 

bez kotouče 654 vteřin. 

Hráč č. 3 v sedmém zápase vystřelil celkem 5x, z toho 3x na bránu, 2x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Ze tří střel na bránu, které nebyly úspěšné, 

brankář tři chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 8x, z toho 5x přesně a 3x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 9x, z toho 8x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval deset kotoučů a šest ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 3x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 6x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 75 vteřin a bez kotouče 640 vteřin. 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že ze sedmi zápasů minihokeje hráč č. 3 průměrně vystřelil 6x , 

z toho 4x na bránu a 2x mimo bránu. Ze jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil 

sám nebo padla z dorážky po jeho střele. Ze tří střel na bránu, které úspěšné nebyly, 

brankář jednu vyrazil a dvě chytil. Hráč přihrál spoluhráčům v průměru 13x z toho 8x 

přesně a 5x nepřesně. Přihrávku zpracoval 9x z toho 7x úspěšně a 2x neúspěšně. 

Průměrně vybojoval šestnáct kotoučů a sedm jich ztratil. Uvolnil se 11x, 5x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Během zápasu strávil s 

kotoučem průměrně 78 vteřin a bez kotouče vteřin 640. 
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Tabulka č. 6: Průměrná četnost HČJ všech hráčů při minihokeji 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S. UHK BRU 
 Ú NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT RS K SK BK 

PH1 3 6 3 3 1 9 4 8 2 19 9 7 7 95 638 
PH2 1 4 2 2 1 7 5 6 2 16 7 5 6 95 626 
PH3 1 4 2 1 2 8 5 7 2 16 7 5 4 78 640 

P 1,7 4,6 2,3 2 1,3 8 4,7 7 2 17 7,7 5,7 5,7 89 635 
Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Tabulka č. 7: Hráč č. 1 celoplošný hokej 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 1 3 2 1 1 5 1 8 1 11 10 10 5 80 716 
2.Z 0 0 4 0 0 3 2 5 0 9 7 7 7 83 695 
3.Z 0 3 5 2 1 5 1 3 0 15 6 8 8 100 684 
4.Z 0 1 1 0 1 5 1 3 0 11 5 3 3 45 637 
5.Z 0 1 3 1 0 4 5 6 0 19 10 3 3 112 835 
6.Z 0 2 3 1 1 5 1 9 0 15 10 5 5 97 838 
7.Z 1 2 2 0 0 6 3 5 1 13 7 3 3 85 889 
P 0,3 1,7 3 1 1 5 2 5 0,3 13 8 4 5 86 756 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Rozbor tabulky č. 7 

Hráč č. 1 v prvním zápase vystřelil celkem 5x, z toho 3x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, brankář jednu vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 6x, z toho 5x přesně, 1x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

9x, z toho 8x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval jedenáct 
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kotoučů a deset ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 15x, 10x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 80 

vteřin a bez kotouče 716 vteřin. 

Hráč č. 1 ve druhém zápase vystřelil celkem 4x, z toho 4x mimo bránu. Přičemž ani 

jedna střela nebyla úspěšná. Hráč přihrál spoluhráčům 5x, z toho 3x přesně a 2x 

nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 5x, z toho 5x úspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval devět kotoučů a sedm ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 14x, 7x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 7x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 83 vteřin a bez kotouče 695 vteřin. 

Hráč č. 1 ve třetím zápase vystřelil celkem 8x, z toho 3x na bránu, 5x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Ze tří střel na bránu, které nebyly úspěšné, 

brankář dvě vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 6x, z toho 5x přesně a 1x 

nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 3x, z toho 3x úspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval patnáct kotoučů a šest ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 16x, 8x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 8x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 100 vteřin a bez kotouče 684 vteřin. 

Hráč č. 1 ve čtvrtém zápase vystřelil celkem 2x, z toho 1x na bránu, 1x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Jednu střelu na bránu, která nebyla úspěšná, 

brankář chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 6x, z toho 5x přesně a 1x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 3x, z toho 3x úspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 

jedenáct kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 6x, 3x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 45 vteřin a bez kotouče 637 vteřin. 

Hráč č. 1 v pátém zápase vystřelil celkem 4x, z toho 1x na bránu, 3x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Jednu střelu na bránu, která nebyla úspěšna, 

brankář vyrazil. Hráč přihrál spoluhráčům 9x, z toho 4x přesně a 5x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 6x, z toho 6x úspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 

devatenáct kotoučů a deset ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 6x, 3x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 112 sekund a bez kotouče 835 vteřin. 

Hráč č. 1 v šestém zápase vystřelil celkem 5x, z toho 2x na bránu, 3x mimo bránu. 

Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, 
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brankář jednu vyrazil a jednu chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 6x, z toho 5x přesně a 1x 

nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 9x, z toho 9x. V osobních soubojích hráč 

vybojoval patnáct kotoučů a deset ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 10x, 5x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 5x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 97 sekund a bez kotouče 756 vteřin. 

Hráč č. 1 v sedmém zápase vystřelil celkem 4x, z toho 2x na bránu, 2x mimo bránu. Z 

jedné střely padl gól tak, že hráč branku vsítil sám nebo padla z dorážky po jeho střele. 

Ze dvou střel na bránu, které nebyly úspěšné, brankář jednu vyrazil a jednu chytil. Hráč 

přihrál spoluhráčům 9x, z toho 6x přesně, 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

6x, z toho 5x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval třináct 

kotoučů a sedm ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 6x, 3x pomocí změny směru pohybu 

nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 85 

sekund a bez kotouče 889 vteřin. 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že ze sedmi zápasů hraných na celé ploše hřiště hráč č. 1 

průměrně vystřelil 4x , z toho 1x na bránu a 3x mimo bránu. Ze sedmi zápasů vstřelil 

dvě branky nebo po jeho střele padl gól. Hráč přihrál spoluhráčům v průměru 7x z toho 

5x přesně a 2x nepřesně. Přihrávku zpracoval 5x z toho 5x úspěšně. Průměr 

neúspěšných zpracování přihrávek vyšel 0,3. Průměrně vybojoval třináct kotoučů a 

sedm jich ztratil. Uvolnil se 6x, 3x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 3x 

pomocí kliček. Během zápasu strávil s kotoučem průměrně 86 sekund a bez kotouče 

vteřin 756. 
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Tabulka č. 8: Hráč č. 2 celoplošný hokej 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 0 2 0 2 0 6 3 1 2 11 5 4 1 42 711 
2.Z 0 0 0 0 0 6 3 2 0 10 5 2 1 35 917 
3.Z 0 0 0 0 0 3 3 4 0 9 6 1 1 37 890 
4.Z 0 1 1 0 1 7 6 6 1 13 4 5 4 78 880 
5.Z 1 1 0 0 1 3 2 4 2 11 8 4 3 49 879 
6.Z 0 0 0 0 0 5 2 1 0 11 5 4 1 54 895 
7.Z 0 1 0 1 0 7 4 4 2 11 6 2 4 46 896 
P 0,1 1 0,1 0,4 0,1 5 3 3 1 11 6 3 2 49 867 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Rozbor tabulky č. 8 

Hráč č. 2 v prvním zápase vystřelil celkem 2x, z toho 2x na bránu. Přičemž ani jedna 

střela nebyla úspěšná. Obě dvě střely na bránu, které nebyly úspěšné, brankář vyrazil. 

Hráč přihrál spoluhráčům 9x, z toho 6x přesně a 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč 

celkem 3x, z toho 1x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval 

jedenáct kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 5x, 4x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kličky. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na 

holi 42 sekund a bez kotouče 711 vteřin. 

Hráč č. 2 ve druhém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 9x, z toho 

6x přesně a 2x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 2x, z toho 2x úspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval deset kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

3x, 2x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 35 sekund a bez kotouče 917 vteřin. 

Hráč č. 2 ve třetím zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 6x, z toho 

3x přesně a 3x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 4x, z toho 4x úspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval devět kotoučů a šest ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

2x, 1x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 37 sekund a bez kotouče 890 vteřin. 
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Hráč č. 2 ve čtvrtém zápase vystřelil celkem 2x, z toho jednou na bránu a jednou mimo 

bránu. Přičemž ani jedna střela nebyla úspěšná. Střelu na bránu, která nebyla úspěšná, 

brankář chytil. Hráč přihrál spoluhráčům 13x, z toho 7x přesně a 6x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 7x, z toho 6x úspěšně a 1x neúspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval třináct kotoučů a čtyři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 9x, 5x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kličky. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 78 sekund a bez kotouče 880 vteřin. 

Hráč č. 2 v pátém zápase vystřelil celkem jednou. Tato střela byla úspěšná, tzn. že, 

branku vstřelil sám nebo gól padl po jeho střele. Hráč přihrál spoluhráčům 5x, z toho 3x 

přesně a 2x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 6x, z toho 4x úspěšně a 2x 

neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval jedenáct kotoučů a osm ztratil. Hráč se 

v zápase uvolnil 7x, 4x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí 

kliček. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 49 sekund a bez kotouče 879 

vteřin. 

Hráč č. 2 v šestém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 7x, z toho 

5x přesně a 2x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 1x, z toho 1x úspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval jedenáct kotoučů a pět ztratil. Hráč se v zápase 

uvolnil 5x, 4x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kliček. Hráč 

během zápasu strávil s kotoučem na holi 54 sekund a bez kotouče 895 vteřin. 

Hráč č. 2 v sedmém zápase vystřelil jednou, z toho jednou na bránu. Přičemž střela 

úspěšná nebyla. Hráč přihrál spoluhráčům 11x, z toho 7x přesně a 4x nepřesně. Hráč 

zpracoval kotouč celkem 6x, z toho 4x úspěšně a 2x neúspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval jedenáct kotoučů a šest ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 6x, 2x pomocí 

změny směru pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kličky. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 46 sekund a bez kotouče 867 vteřin. 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že ze sedmi zápasů hraných na celé ploše hřiště hráč č. 2 

průměrně vystřelil 1x , z toho 1x na bránu. Ze sedmi zápasů vstřelil jednu branku nebo 

po jeho střele padl gól. Hráč přihrál spoluhráčům v průměru 11x z toho 7x přesně a 4x 

nepřesně. Přihrávku zpracoval 6x z toho 4x úspěšně a 2x neúspěšně. Průměrně 

vybojoval jedenáct kotoučů a šest jich ztratil. Uvolnil se 6x, 2x pomocí změny směru 

pohybu nebo rychlosti a 4x pomocí kliček. Během zápasu strávil s kotoučem průměrně 

49 sekund a bez kotouče vteřin 876. 
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Tabulka č. 9: Hráč č. 3 celoplošný hokej 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S UHK BRU 
 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

1.Z 0 0 0 0 0 3 4 4 1 8 5 2 3 37 706 
2.Z 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6 4 1 1 27 737 
3.Z 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 8 620 
4.Z 0 0 0 0 0 3 5 1 2 6 5 4 1 33 696 
5.Z 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 2 16 671 
6.Z 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 2 2 28 624 
7.Z 0 0 1 0 0 3 1 2 0 7 4 2 3 38 678 
P 0,1 0,1 0,1 0 0 2 2 2 0,4 5 3 2 2 27 676 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Rozbor tabulky č. 9 

Hráč č. 3 v prvním zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 7x, z toho 

3x přesně a 4x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 5x, z toho 4x úspěšně a jednou 

neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval osm kotoučů a pět ztratil. Hráč se v 

zápase uvolnil 5x, 2x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí kliček. 

Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 37 sekund a bez kotouče 706 vteřin. 

Hráč č. 3 ve druhém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 4x, z toho 

3x přesně a 1x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 2x, z toho 2x úspěšně. V 

osobních soubojích hráč vybojoval šest kotoučů a čtyři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 

2x, 1x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kliček. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 27 sekund a bez kotouče 737 vteřin. 

Hráč č. 3 ve třetím zápase vystřelil jednou. Tato střela byla úspěšná, tzn. že, branku 

vstřelil sám nebo gól padl po jeho střele. Hráč přihrál spoluhráčům 2x, z toho 2x přesně. 

Hráč zpracoval kotouč celkem 2x, z toho 2x úspěšně. V osobních soubojích hráč 

vybojoval dva kotouče a dva ztratil. Hráč se v zápase neuvolnil ani jednou. Hráč během 

zápasu strávil s kotoučem na holi 8 sekund a bez kotouče 620 vteřin. 
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Hráč č. 3 ve čtvrtém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 8x, z toho 

3x přesně a 5x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 3x, z toho 1x úspěšně a 2x 

neúspěšně. V osobních soubojích hráč vybojoval šest kotoučů a pět ztratil. Hráč se v 

zápase uvolnil 5x, 4x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 1x pomocí kliček. 

Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 33 sekund a bez kotouče 696 vteřin. 

Hráč č. 3 v pátém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 2x, z toho 1x 

přesně a 1x nepřesně. Hráč nezpracoval kotouč ani jednou. V osobních soubojích hráč 

vybojoval tři kotouče a jeden ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 4x, 2x pomocí změny 

směru pohybu nebo rychlosti a 2x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem na holi 16 sekund a bez kotouče 671 vteřin. 

Hráč č. 3 v šestém zápase nevystřelil ani jednou. Hráč přihrál spoluhráčům 1x, z toho 

1x přesně. Hráč zpracoval kotouč celkem jednou, a to úspěšně. V osobních soubojích 

hráč vybojoval čtyři kotouče a tři ztratil. Hráč se v zápase uvolnil 4x, 2x pomocí změny 

směru pohybu nebo rychlosti a 2x pomocí kliček. Hráč během zápasu strávil s 

kotoučem  na holi 28 sekund a bez kotouče 624 vteřin. 

Hráč č. 3 v sedmém zápase vystřelil jednou, přičemž tato střela bránu netrefila. Hráč 

přihrál spoluhráčům 4x, z toho 3x přesně a 1x nepřesně. Hráč zpracoval kotouč celkem 

2x, z toho 2x. V osobních soubojích hráč vybojoval sedm kotoučů a čtyři ztratil. Hráč se 

v zápase uvolnil 5x, 2x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 3x pomocí 

kličky. Hráč během zápasu strávil s kotoučem na holi 38 vteřin a bez kotouče 678 

vteřin. 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že ze sedmi zápasů hraných na celé ploše hřiště hráč č. 3. 

vystřelil dvakrát, z toho jednou úspěšně a jednou mimo bánu. Hráč přihrál spoluhráčům 

v průměru 4x z toho 2x přesně a 2x nepřesně. Přihrávku zpracoval 2x z toho 2x. Průměr 

neúspěšných zpracování přihrávek vyšel 0,4. Průměrně vybojoval pět kotoučů a tři 

ztratil. Uvolnil se 4x, 2x pomocí změny směru pohybu nebo rychlosti a 2x pomocí 

kliček. Během zápasu strávil s kotoučem průměrně 27 vteřin a bez kotouče vteřin 676. 
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Tabulka č. 10: Průměrná četnost HČJ všech hráčů při celoplošném hokeji 

 STŘELBA PŘI ZPRC O.S. UHK BRU 
 Ú NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT RS K SK BK 

PH1 0,3 1,7 3 1 0,7 4,7 2 5,4 0,3 13 8 4 5 86 756 
PH2 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 5 3 3 1 11 6 3 2 49 876 
PH3 0,1 0,1 0,1 0 0 2,3 1,7 0,4 5 3 4 2 2 27 676 

P 0,2 0,7 1 0,5 0,4 4 2,3 3,4 0,6 9,7 5,8 3 3 54 766 
Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 
Tabulka č. 11: průměrné hodnoty, směrodatné odchylky a rozdíl četnosti HČJ 

 STŘ PŘI ZPRC O.S. UHK BRU 

 U NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT R/S K SK BK 

MH 1,7 4,6 2,3 2 1,3 8 4,7 7 2 17 7,7 5,7 5,7 89 635 

SO 1 1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0 1,4 1 1 1,3 8 6,2 

CH 0,2 0,7 1 0,5 0,4 4 2,3 3,4 0,6 9,7 5,8 3 2,9 54 766 

SO 0,1 0,7 1,4 0,4 0,3 1,2 0,6 2 2 4,3 1,7 0,8 1,4 24,4 82,2 

RZ 1,5 3,9 1,3 1,5 0,9 4 2,4 3,6 1,4 7,3 1,9 2,7 2,8 35 131 

Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, směrodatnou odchylku, a rozdíl minihokeje a 

celoplošného hokeje, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu úspěšnou, na bránu, mimo bránu, 

vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje přihrávku, rozdělenou na přihrávku 

přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a 

neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při osobních soubojích, do šestého sloupce 

bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním 

sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez kotouče. 
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5.2  Diskuze 

Množství nasbíraných dat, uvedených v jednotlivých tabulkách, dostatečně slouží k 

objektivnímu zhodnocení stanovených hypotéz. 

 

H1) Předpokládám, že četnost výskytu herních činností jednotlivce bude vyšší u 

minihokeje než u celoplošného hokeje. 

Tabulka č. 12: Průměrné hodnoty tří hráčů při minihokeji a celoplošném hokeji  

 STŘ PŘI ZPRC O.S. UHK BRU 
 Ú NB MB V CH P N Ú N ZÍ ZT RS K SK BK 

MH 1,7 4,6 2,3 2 1,3 8 4,7 7 2 17 7,7 5,7 5,7 89 635 
CH 0,2 0,7 1 0,5 0,4 4 2,3 3,4 0,6 9,7 5,8 3 2,9 54 766 
Legenda: První sloupec označuje jednotlivé zápasy, druhý sloupec střelbu, rozdělenou na střelbu 

úspěšnou, na bránu, mimo bránu, vyraženou brankářem a chycenou brankářem, třetí sloupec označuje 

přihrávku, rozdělenou na přihrávku přesnou a nepřesnou, ve čtvrtém sloupci je uvedeno zpracování 

přihrávky, taktéž rozděleno na úspěšné a neúspěšné, pátý sloupec obsahuje získané a ztracené kotouče při 

osobních soubojích, do šestého sloupce bylo umístěno uvolňování hráče s kotoučem buď změnou 

rychlosti, směru nebo kličkou, v posledním sedmém sloupci je označeno bruslení s kotoučem a bez 

kotouče. 

 

Ze souhrné tabulky č. 11 jednoznačně vyplývá, že jednotlivé herní činnosti jednotlivce 

byly všemi třemi respondenty prováděny několinásobně více u minihokeje než u 

celoplošného hokeje. U minihokeje hráči vystřelili úspěšně 9x více na bránu, 7x více, 

mimo bránu 2x více, brankaři soupeře vyrazili 4x více střel a 3x více jich chytili. Hráči 

si přesně přihráli v minihokeji 2x více, 2x více bylo i nepřesných přihrávek. Hráči v 

minihokeji zpracovali 2x více úspěšných přihrávek a neúspěšných zpracování bylo 3x 

více. Při osobních soubojích v minihokeji hráči získali 2x více kotoučů. V minihokeji se 

hráči uvolnili změnou směru nebo rychlosti 2x více, stejně tak 2x více se uvolnili 

kličkou. Předpoklad, uvedený českým hokejovým svazem, že hráči 5x častěji vystřelí na 

bránu, a že se 5x častěji dostanou do brankových šancí, se potvrdil. Do brankových 

šancí se dokonce dostanou 9x více a 7x častěji na bránu vystřelí. 

Z uvedeného textu jasně vyplývá, že hypotéza č. 1 se potvrdila.  
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H2) Předpokládám, že celková délka držení kotouče bude vyšší u minihokeje než u 

celoplošného hokeje. 

Z tabulky č. 11 vyplývá, že hráči v minihokeji bruslili v kontaku s kotoučem 89 vteřin a 

bez kotouče 635 vteřin, kdežto u celoplošného hokeje byl kontakt hráčů s kotoučem 54 

vteřin a bez kotouče 766 vteřin. 

Také hypotéza č. 2 se potvrdila. 

 

H3) Předpokládám, že u vybraných hráčů budou naměřeny podobné hodnoty. 

Z tabulek č. 6 a 10 můžeme jednoznačně vyvodit, že ač byli hráči pečlivě vybráni, aby 

splňovali kritéria pro vzorec průměru, dosahoval každý ze tří hráčů odlišné hodnoty. 

Rozdíl u jednotlivých herních činností jednotlivce v minihokeji byl sice odlišný, ale 

nijnak dramaticky. Zato u celoplošného hokeje se naměřené hodnoty u všech tří hráčů 

lišily výrazně. 

Hypotéza č. 3 pro minihokej se téměř potvrdila, u celoplošného hokeje se nepotvrdila. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

6  Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na výzkum, jehož cílem bylo pomocí 

nasbíraných dat porovnat četnost herních činností jednotlivce žáků v hokeji. Jako 

metodu pro získání dat jsem zvolil záznam hokejových mistrovských utkání pomocí 

videokamery. Respondenty byli tři pečlivě vybraní žáci 4. tříd hokejového oddílu SK 

Černošice, kdy každý z nich odehrál 7 zápasů na zmenšené ploše kluziště – minihhokeje 

a 7 zápasů na celé ploše kluziště – celoplošného hokeje. 

Téma své práce jsem si vybral také proto, že se již 3 roky věnuji výchově mladých 

hokejistů v oddíle ledního hokeje SK Černošice, kde působím jako trenér mládeže. Mne 

samotného tedy velice zajímaly konečné výsledky výzkumu, protože děti, které trénuji, 

hrají svá soutěžní utkání jak v minihokeji, tak i v celoplošném hokeji. Sama otázka, 

kterému z těchto dvou typů hokeje dát přednost, není zodpovězena ani samotným 

šéftrenérem ČSLH panem Lenerem, kdy konečné rozhodnutí bude dle jeho vyjádření 

známo do dvou let. Je samozřejmé, že každý z obou uvedených typů hokeje má své 

zastánce i odpůrce a má také i své výhody a nevýhody. 

V teoretické části práce jsem se zaměřil na fyziologické odlišnosti dětí a dospělých, 

věkové a vývojové zákonitosti dětí, jejich charakteristiky ve věku 6 – 8 a 8 – 11 let, na 

tělesný, psychický a sociální vývoj a také na tzv. „senzitivní období“, tedy období věku 

dítěte, vhodné a zároveň velmi citlivé pro rozvoj schopností a dovedností dítěte. 

V praktické části jsem nejprve stanovil 3 hypotézy četnosti herních činností jednotlivce. 

Získaná data jsem dosadil do 11 tabulek a data z tabulek podrobně rozebral. O každém 

ze tří respondentů jsem takto získal dostatečné množství údajů, které jsem následně 

porovnal. Pomocí jednoduchého výpočtu aritmetickým průměrem dosažených hodnot 

všech respondenůt jsem jednotlivé hypotézy potvrdil či vyvrátil. 

Jsem přesvědčen, že počet čtrnácti zápasů, ze kterých jsem data nasbíral, je dostatečný, 

aby se z nich daly vyvodit relevantní výsledky. 

Předpokládám, že cíl práce – porovnání četnosti herních činností jednotlivce v 

minihikeji a jeho porovnání s celoplošným hokejem, se mi podařilo splnit.   
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