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Abstrakt 

 

Název práce: 

Obsahová náplň tréninku 4. tříd a její návaznost na moderní trendy v LH 

Cíle práce: 

Zjistit zastoupení vybraných herních činností jednotlivce v tréninkových jednotkách kategorie 

4. tříd v ČR a porovnat je s nejnovějšími trendy, které doporučují IIHF a USA hockey. 

Metoda:  

K získání dat byla vyuţita metoda přímého pozorování a také zaznamenávání tréninkových 

jednotek do připravených hodnotících protokolů. Zkoumaný soubor představuje 3 tréninkové 

jednotky u kategorie 4. třídy ve 3 vybraných klubech v ČR během sezóny 2013/2014. Získaná 

data byla zpracována, porovnávána a uvedena do tabulek. 

Výsledky: 

Ve všech třech zkoumaných klubech se věnují bruslení nad 30% tréninkového času, HC 

Sparta Praha trénuje bruslení dokonce přes 50% tréninkové doby. Uvolňování hráče 

s kotoučem provádějí ve dvou klubech nad 20% tréninkového času, v jednom sledovaném 

klubu pod 20%. Přihrávání se nacvičuje v muţstvu HC Hvězda Praha přes 20% času 

z tréninku, v HC Krkonoše přes 16% a v HC Sparta Praha pod 10%. Střelbě se nejvíce věnují 

v klubu HC Hvězda Praha, a to přes 37%, ve zbylých dvou muţstvech pod 20%. Ani jedno ze 

sledovaných muţstev neprovádí hru na malém prostoru přes 30% tréninkové doby. Ve všech 

třech zkoumaných klubech byly vyuţity stanoviště. HC Hvězda Praha a HC Krkonoše 

v průměru 3 stanoviště na jedno tréninkové cvičení a HC Sparta Praha 2 stanoviště. 

Klíčová slova: 

Herní činnosti jednotlivce, lední hokej, 4. třída 
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Abstract 

 

Title: 

The content of training the 4th grade and its continuity with the modern trends in ice hockey 

Objectives of work: 

To find out representation of  individual play moves in the training units of 4th grade in the 

Czech republic and compare them with the modern trends, that recommend USA hockey and 

IIHF. 

Methods: 

For data collection was used method of direct observation and recording of training units into 

the prepared evaluation reports. Tested object represents 3 training units of 4th grade in 3 

different clubs in the Czech republic during the season 2013/2014. The data were processed, 

filled into the charts and compared. 

Results: 

In all 3 clubs used the skating drills over 30% of training time, HC Sparta Praha train skating 

even over 50%. Stickhandling train in 2 clubs over 20% of training time, in 1tested club 

below 20%. Passing drilss apply in the club HC Hvězda Praha above 20% time of training, 

HC Krkonoše above 16% and HC Sparta Praha below 10%. HC Sparta Praha use the shooting 

drills most of the time and its over 37%,  2 other clubs below 20%. Any of the tested teams 

does not apply small – area games above 30% of training time. In all 3 tested clubs used 

stations. HC Hvězda Praha and HC Krkonoše used 3 stations during 1 training drill and HC 

Sparta Praha 2 stations. 

Keywords: 

Individual skills, ice hockey, 4th grade 
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1  Úvod 

 

Lední hokej je nedílnou součástí mého ţivota jiţ od dětství, od doby kdy jsem poprvé 

navštívil hokejový trénink pod vedením skutečného trenéra. První trénink jsem absolvoval v 6 

-ti letech, avšak moje první krůčky na ledě se datují o 2 roky dříve na odkrytém zimním 

stadionu ve Vrchlabí, kde mě můj otec vzal na veřejné bruslení. Rodiče mi často s oblibou 

vypráví, jak jsem se vlastně k hokeji dostal, protoţe moji rodiče jsou sice sportovně zaloţení, 

ale specializovali se na odlišný sport, matka hrála volejbal a otec byl fotbalista. Byl jsem to já 

jako malý kluk, který cítil nějakým zvláštním způsobem, ţe hokej bude jeho celoţivotní 

náplní a radostí ţivota. Otce jsem prosil, spíše by se hodilo, ţadonil, aby mě přihlásil do 

hokejové přípravky ve Vrchlabí. Pamatuji si přesně na svůj první hokejový rok, kdy jsem byl 

nejmladší v muţstvu, jelikoţ tehdy se nezačínalo v tak raném věku, jako je tomu dnes. Do 

tohoto sportu jsem se doslova zbláznil, hráli jsme s kamarády hokej za barákem, hráli jsme i 

doma se starším bratrem nebo jsme si rovnali své oblíbené hráče na hokejových kartičkách do 

albumu. 

Důleţitým mezníkem pro mě a celý národ byl olympijský turnaj v ledním hokeji, v roce 1998, 

v Naganu. Byla to první olympiáda, na které startovali hráči z nejlepší ligy světa, z NHL. 

Naše národní muţstvo bylo podceňováno a experti nám prorokovali vyřazení nejpozději ve 

čtvrtfinále, avšak bravurní výkon Dominika Haška a dalších našich hráčů v čele s hvězdou 

NHL Jaromírem Jágrem nám umoţnil se dostat do vysněného finále, kde jsme dokázali 

zvítězit jedinou brankou utkání, vstřelenou Petrem Svobodou. Od této události nastala zlatá 

éra českého hokeje, spousta rodičů najednou chtěla, aby jejich dítka začala hrát tento 

jedinečný sport. V ostatních zemích se od nás chtěli učit, jak u nás vychováváme hokejisty. 

V dnešní době jiţ bohuţel uţ tak úspěšné období neproţíváme, naše mládeţnické 

reprezentace se zpravidla neprobojují přes čtvrtfinále MS a ani náš seniorský výběr 

nezaznamenává mnoho úspěchů na vrcholných akcích. Chtěl bych se stát součástí, přiloţit 

ruku k dílu a dopomoci ve výchově mladých hokejistů, abychom se opět vrátili na nejvyšší 

pozice a ostatní země se od nás mohli učit. 

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na vybrané herní činnosti a jejich vyuţití 

v tréninkových jednotkách 4tříd ve 3 klubech v ČR. Navštívím 3 tréninkové jednotky u 

kaţdého z vybraných klubů během sezóny 2013/2014. Pro tuto práci byla vybrána muţstva 
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HC Hvězda Praha, HC Krkonoše a HC Sparta Praha. Získaná data z jednotlivých klubů mezi 

sebou porovnávám a zhodnotím návaznost na nejnovější trendy, které doporučuje IIHF a USA 

hockey. 
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2  Teoretická východiska 

 

2.1  Věkové a vývojové zákonitosti 

 

Trénování dětí a mládeţe má svá specifika, existují zásady pro jejich trénink a tyto zásady by 

měli všichni trenéři, kteří se věnují mládeţi bezpodmínečně znát. Nelze k dětem přistupovat 

stejně jako k dospělým lidem, děti mají zcela odlišné myšlení, či vnímání a proto je zapotřebí 

znát zákonitosti, které odpovídají danému věkovému období, ve kterém se zrovna nacházejí. 

Většina autorů povaţuje počátek mladšího školního věku okolo 6 roku ţivota a ukončení 

tohoto stadia zhruba v jedenácti letech. Bompa a Haff (2009) uvádějí, ţe děti ve věku od šesti 

do deseti let se nacházejí v zahajovací fázi vývoje, kde by měli pouţívat cvičení především 

nízké intenzity. Během tohoto vývojového období dochází k intenzivním změnám uvnitř 

organismu a to biologickým, psychickým a sociálním změnám. Perič (2008) píše, ţe mladší 

školní věk je rozdělen na dvě samostatná období: dětství a prepubescence.  

2.1.1  Mladší školní věk (6-11let) 

 

Dovalil (1998) charakterizoval mladší školní věk jako období stejnoměrného a klidného 

vývoje, kdy v tomto věku mají děti malou výkonnost svalstva a dochází k růstu pohybové 

výkonnosti, dále uvádí, ţe v tomto věku mají děti poddajnou a nevyvinutou kostru. Podle 

Suchého (1970) je v tomto období relativní vývojový klid a tělesné tvary se stávají. Malá a 

Klementa (1985) tvrdí, ţe v tomto věku děti přibírají ročně o 2,5 kg na váze a vyrostou okolo 

5 cm. Průměrný sedmiletý chlapec měří asi 125 cm a váţí okolo 25 kg. Ovšem zde je potřeba 

zdůraznit, ţe u kaţdého dítěte se jeho výška, či hmotnost nemusí rovnat průměrné hodnotě 

pro jeho věk, protoţe kaţdý ze znaků má svoji variační šíři. Čelikovský (1977) uvádí, ţe 

kostra v době od šesti do jedenácti let není zdaleka vyvinuta. Zakřiveniny páteře nejsou 

trvalého charakteru. Proto v této době musíme návyku správného drţení těla věnovat velkou 

pozornost. Perič (2008) píše, ţe vývoj mozku je v podstatě ukončen jiţ před začátkem tohoto 

období, avšak nervové struktury v mozkové kůře stále dozrávají a nastávají příznivé 

podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů. Plasticita nervového systému umoţňuje jiţ 

v dětském věku dobře rozvíjet koordinační a rychlostní schopnosti (Pavliš, 2010). 

Z hlediska psychologického vývoje je toto období podle Dovalila (2009) věkem realistického 

nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů. Podle Periče (2008) 
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v tomto období přibývá mnoho nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Stejný 

názor má i Pavliš (2010), který ještě uvádí, ţe děti nemají ustálené vlastnosti osobnosti, jsou 

impulsivní a přecházejí velmi rychle z radosti do smutku a naopak. Dovalil (2009) i Perič 

(2008) píší, ţe je zatím v tomto věku slabě vyvinuta vůle a dítě se nedokáţe dlouhodobě 

soustředit. Podle Periče (2002) se děti dokáţou soustředit pouze 4 – 5 minut. Ale Malá a 

Klementa (1985) zase uvádí, ţe se děti v tomto věkovém období mohou soustředit aţ 10 – 12 

minut. 

Dovalil (1998) uvádí toto období jako nejpříznivější pro motorický vývoj a motorické učení, 

měli bychom zařazovat do přípravy pohybové hry a respektovat všestrannost ve sportovní 

přípravě. Dále uvádí, ţe je v tomto věku důleţitý nácvik techniky pohybových činností 

daného sportu a měli bychom klást důraz na rozvoj rychlosti a začínat s rozvojem silových 

schopností. Naopak Dovalil (2009) tvrdí, ţe v tomto věku bychom se měli věnovat převáţně 

rozvoji koordinační schopností, ale dobré předpoklady jsou i pro pohyblivost a rychlostní 

schopnosti, neměli bychom se však soustředit na vytrvalostní a silový rozvoj. Podle Hájka 

(2001) v tomto věkovém období dominuje zvýšená schopnost motorické učenlivosti, tzn. 

schopnosti snadno se pohybům naučit, schopnosti projevující se v mnoţství, rychlosti a 

kvalitě naučeného. S tím souhlasí i Perič (2002), který označuje toto období jako „zlatý věk 

motoriky“.                   

Perič (2008) uvádí, ţe sociální vývoj dítěte můţeme rozdělit na dvě období. Jedno období je 

vstup do školy a to druhé se nazývá období kritičnosti. Dovalil (2009) i Perič (2008) píší o 

období vstupu do školy, ţe kolektiv klade vyšší nároky na zařazení a podřízení dítěte: 

přestává být středem rodičovské pozornosti, je jedním z mnoha členů skupiny. Vznikají 

silnější kamarádské vztahy, objevují se zde i jemnější citové odstíny – smysl pro čest, pravdu, 

spravedlnost, odvahu a dané slovo. Podle Periče (2008) a Pavliše (2010) v období kritičnosti 

děti negativně hodnotí skutečnosti a nacházejí autoritu ve svých vrstevnících, protoţe 

současně klesá přirozená autorita dospělých. Dále si dítě v tomto věku osvojuje základní 

kulturní návyky a postupně přebírá větší zodpovědnost za svoji činnost. 
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2.1.2  Senzitivní období 

 

Období, ve kterém dochází k výhodnějšímu rozvoji určitých pohybových schopností, většinou 

nazýváme senzitivní, to znamená citlivé období pro danou pohybovou schopnost či 

dovednost. Štilec (1989) tvrdí, ţe podstatou senzitivní fáze vývoje je intenzivní dozrávání 

morfologických a funkčních změn, které podmiňují zvýšené adaptační moţnosti organismu. 

Perič (2008) uvádí, ţe existují optimální věková období pro rozvoj a fixaci pohybových 

schopností a dovedností. U dětí se v této etapě dosahuje největšího rozvoje dané schopnosti. 

Senzitivní období bychom měli svazovat s reálným stupněm vývoje, tj. s biologickým věkem, 

který se často s kalendářním věkem neshoduje (Perič, 2008). 

Jak jsme jiţ uvedli dříve v této práci, podle Dovalila (2009) bychom se měli v období 

mladšího školního věku zaměřit především na rozvoj koordinačních schopností a dále jsou 

také dobré předpoklady v tomto věku pro rozvoj rychlosti a kloubní pohyblivosti. 

Vývoj centrální nervové soustavy nám určuje senzitivní období pro stimulaci koordinačních 

schopností, a to zejména vysoká plasticita CNS, střídání vzruchů a útlumů, dále také činnost 

analyzátorů (Perič, 2008). Podle Periče (2008) je moţné stanovit citlivé období pro rozvoj 

koordinačních schopností mezi 7 – 10 rokem ţivota pro děvčata, u chlapců je to aţ do 12 let. 

Drabik (2006) zase uvádí, ţe jednotlivé dílčí koordinační schopnosti mají různá senzitivní 

období. Rovnováhu bychom měli rozvíjet ve věku od 10 do 11 let, přizpůsobování od 9 do 12 

let, rozlišování polohy a pohybu jednotlivých částí těla má dvě senzitivní období, nejprve 

bychom měli tuto schopnost rozvíjet mezi 6. a 7. rokem a potom mezi 10. a 11. rokem ţivota. 

Reakční schopnost má citlivé období ve věku od 8 do 10 let, rytmická schopnost od 9 do 10 

let, orientační schopnost se trochu odlišuje, protoţe tato dílčí schopnost by měla být 

stimulována aţ v pozdějším věku a to mezi 12. a 14. rokem ţivota. Spojování pohybů do 

sloţitějších pohybových celků má senzitivní období od 6 do 8 let ţivota dítěte. 

Podle Periče (2008) se rychlost řadí ke schopnostem, které bychom měli začít rozvíjet co 

nejdříve. Pro rychlost je důleţitý vývoj centrální nervové soustavy, především je to poţadavek 

na střídání vzruchů a útlumů. Perič (2008) rozděluje rychlostní schopnosti na rychlost 

frekvence, akce, maximální rychlost a zrychlení. Senzitivní období pro rozvoj rychlosti je 

stanoveno mezi 7. a 14. rokem ţivota. Frekvenční a reakční rychlost bychom měli stimulovat 

ve věku 7 – 10 let. 
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K nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní pohyblivosti dochází zhruba mezi 9. a 13. rokem života 

(Perič, 2008, s. 33). S nástupem puberty klesá schopnost rozvoje pohyblivosti. 

 

 

2.2  Zkoumané herní činnosti 

 

Během této práce jsme sledovali malé hokejisty, kteří se nacházejí ve věku okolo 9 let, a proto 

jsme se rozhodli určit ke zkoumání bruslení jako základní dovednost, kterou potřebuje kaţdý 

hokejista, aby mohl tento sport vykonávat, navíc je to činnost, kterou bychom neměli 

opomíjet ani v tréninku dospělých hokejistů. Budeme také sledovat tři herní činnosti 

jednotlivce: uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání a střelbu. Posledním ze zkoumaných 

činností je hra na malém prostoru. 

 

Mezi sledované činnosti tedy patří:  

- bruslení 

- uvolňování hráče s kotoučem 

- přihrávání 

- střelba 

- hra na malém prostoru 

 

 

2.2.1  Bruslení 

 

Stamm (2010) charakterizuje bruslení jako dovednost, které však není pro člověka přirozenou 

činností a proto je potřeba se věnovat této činnosti dlouhodobě. Bruslení je základem hokeje, 

bez jeho kvalitního zvládnutí se dají těţko rozvíjet další činnosti, jako je vedení kotouče, 

střelba, ale i herní kombinace, a v neposlední řadě také týmová spolupráce. Proto 

doporučujeme se věnovat v prvních letech tréninku hlavně a především bruslařské činnosti 

(Perič, 2002). Podle Pavliše a Periče (2007) a Kostky (1984) je nejlepší začít s tréninkem 

bruslení jiţ v předškolním věku a věnovat mu zpočátku, alespoň první dva roky organizované 
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přípravy více jak 80 % času. Pro nácvik bruslení je důleţité kvalitní ukázka pohybu, proto je 

potřeba, aby trenér kvalitně ovládal potřebné pohyby nebo se tréninku účastnily aktivní hráči 

lední hokeje. Nácvik bruslení nikdy nekončí a je pravidelnou částí přípravy mladšího žáka 

stejně jako reprezentanta (Kostka, 1984, s. 24). Podle Stamm (2010) začínáme nejprve 

s nácvikem bruslení bez kotouče a potom po zvládnutí techniky této dovednosti, můţeme 

začít s tréninkem bruslení i s kotoučem. Pavliš a Perič (2007) píší, ţe základy hokejového 

bruslení bychom měli nacvičovat zpočátku bez hole a s fixovanou horní polovinou těla. Jako 

výchozí poloha se doporučuje postoj s upaţením rukou. Naopak Bukač a Studnička (2012) 

doporučují od počátku bruslit s holí. Bruslit od počátku jiţ s holí vytvoří u dětí návyky, které  

se mohou stát pro hráče v budoucnu prospěšné, protoţe s holí mají fixovanou horní polovinu 

těla, tudíţ jsou zpevnění a daleko obtíţněji je někdo vyvede z rovnováhy, hůl mají neustále 

v blízkosti ledu, coţ jim umoţňuje být po celou dobu připraveni přijmout přihrávku, či 

okamţitě vystřelit na branku. Avšak v začátcích, kdy se děti učí teprve základnímu 

bruslařskému kroku, je velmi důleţité, aby děti cítili odraz z hran a snaţili se o co moţná 

největší rozsah pohybu. Proto se domnívám, ţe je hokejka podstatně omezuje v pohybu, 

především v jeho rozsahu a také to můţe vést k rozdílné úrovni bruslařských dovedností pravé 

a levé dolní končetiny. To se můţe stát především z důvodu toho, ţe kaţdý hráč drţí hůl na 

jedné straně těla, nejvíce hokejistů drţí hůl vlevo (tzv. „leváci“). Podle mého názoru bychom 

se měli věnovat v úplných začátcích nácviku bruslení bez hole, avšak je důleţité ve vhodnou 

dobu zařadit k nácviku bruslařských dovedností drţení hole. 

Pavliš a Perič (2007) uvádějí základní systematiku hokejového bruslení: 

1) jízda vpřed 

2) jízda vzad 

3) uţité bruslení 

- změny rychlosti 

- změny směru 

- obraty 

- další bruslařské dovednosti 

Podle Pavliše a Periče (2007) bychom měli dodrţovat metodickou posloupnost výuky 

jednotlivých bruslařských dovedností: 

1) jízda vpřed 

2) zastavování v jízdě vpřed 
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3) vyjíţdění zatáček a překládání vpřed 

4) jízda vzad 

5) zastavování v jízdě vzad 

6) překládání vzad 

7) obraty 

8) starty 

9) obratnostní bruslení 

 

2.2.3  Uvolňování hráče s kotoučem 

 

 Jak uvádí Pavliš a kol. (2007) a Kostka a kol. (1981) uvolňování hráče s kotoučem je útočná 

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

Perič (2002) uvádí, ţe podstatou této činnosti je udrţení kotouče v přímém souboji 

s protihráčem. Tato činnost patří mezi základní dovednosti, kterou musí kaţdý hráč precizně 

ovládat.  Základním a nejčastějším způsobem vedení kotouče je driblink (Perič, 2002, s. 52). 

Zde by mělo dojít k zamyšlení, zda je tento způsob efektivně vyuţitelný při hře? Častý 

driblink s kotoučem můţeme v dnešní době vidět především u českých hráčů, kteří neustále 

driblují s kotoučem, kdyţ bruslí vpřed aniţ by je kdokoliv v jejich blízkosti napadal. 

Problémem je, ţe hráči, kteří neustále driblují, často zapomínají bruslit, protoţe se soustředí a 

myslí na provedení driblinku, aby jim kotouč neutekl z hole nebo nepřeskočil hokejku, a tím 

se značně omezují v pohybu a jejich rychlost není dostatečná nebo taková, jaká by mohla být. 

Já povaţuji v dnešním moderním hokeji, který se hraje v obrovském tempu a rychlosti, vedení 

kotouče driblinkem za neefektivní a kontraproduktivní, hráči by měli raději vyuţívat způsob 

tlačením kotouče před sebou, coţ jim umoţňuje například při startu z místa soustředit se 

pouze na frekvenci bruslařského kroku, tedy získání dostatečné rychlosti. Připouštím, ţe 

v určitých fázích hry je moţno lépe vyuţít taţení kotouče. 

Kostka a kol. (1981) uvádí, ţe technika a taktika uvolňování hráče s kotoučem je ovlivňována 

herní situací: 

- podle prostoru, ve kterém se provádí, 

- podle způsobu obranných činností protihráče. 
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 Pavliš a kol. (2007) uvádí hlavní předpoklady pro provedení správné techniky uvolňování: 

- základní postoj hráče s kotoučem a drţení hole 

- periferní kontrola kotouče 

- stálý kontakt čepele hole s kotoučem 

- klamání tělem a holí 

- rychlost pohybu s holí 

- krytí kotouče tělem 

- pozorování bránícího soupeře a jeho hole 

- zrychlení po kličce 

Podle Pavliše a kol. (2010) rozlišujeme tří způsoby uvolňování: 

1) Vedením kotouče 

- driblinkem 

- taţením 

- tlačením 

- od sebe k sobě 

2) Kličkou 

3) Jiným způsobem 

- obratem 

- změnou směru 

- změnou rychlosti 

- přihrávkou o brusle 

- apod. 

V kategorii 4. třída podle nejnovějších trendů, které uvádí i Bukač a Studnička (2012) 

bychom se měli zaměřit v tréninku především na nácvik techniky tlačení kotouče, coţ jak 

bylo jiţ uvedeno výše je efektivní způsob vedení kotouče z důvodu moţnosti maximální práce 

dolních končetin při bruslení. Měli bychom s dětmi nacvičovat krátký a dlouhý driblink, coţ 

jsme jiţ výše neoznačili za příliš efektivní způsob vedení kotouče vzhledem k bruslení, ale 

jsou to základní dovednosti práce s hokejkou, které musí kaţdý hokejista bezpodmínečně 

ovládat. Samozřejmě driblink je vyuţitelný například při manévrování před soupeřem apod. 

Ale Pavliš (2010) dále uvádí, ţe v tréninku 4. tříd bychom měli nacvičovat i techniku taţení 

kotouče, o tomto způsobu se však Bukač a Studnička nezmiňují. V tréninku této kategorie 

také nacvičujeme techniku kličky do forhendu, případně i do bekhendu. 
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2.2.4  Přihrávání 

 

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

jej spoluhráč mohl zpracovat. Dnešní hokej předpokládá pronikání právě pomocí přihrávek, 

v utkání se totiţ přihrává v průměru aţ 250x (Kostka, 1981). Podle Periče (2002) je přihrávání 

činností, při které se kotouč úmyslně předává spoluhráči a je základem většiny herních 

kombinací a týmové spolupráce. Přihrávání je umoţněno neustálým uvolňováním hráčů bez 

kotouče a jeho dokonalé zvládnutí je základním předpokladem pro osvojení si útočných 

kombinací a systémů (Pavliš, 2007). Přihrávaný kotouč má být mířen před hráče, a to tak 

daleko před něho, aby ho mohl převzít v plné rychlosti. Kotouč nesmí být přihrán na brusle, 

protoţe se špatně zpracovává a brzdí rychlost jeho pohybu (Kostka, 1981). Avšak kvalitní 

hokejista si musí i s takovou situací umět poradit a kotouč zpracovat, ale na nácvik zpracování 

nepřesných přihrávek je ve 4. třídě příliš brzy. 

Rozlišujeme různé způsoby techniky přihrávání: 

1) po ruce  

2) přes ruku 

3) po ledě 

4) vzduchem 

5) přímé 

6) s vyuţitím hrazení 

7) švihem 

8) přiklepnutím 

 

U naší sledované kategorie začínáme vţdy nácvikem techniky přihrávky po ruce, po ledě a to 

švihem, někdy také nazývané tahem. To je základní způsob přihrávání, kterému bychom se 

v této věkové kategorii měli věnovat a snaţit se dbát především na kvalitu provedení této 

činnosti. Přihrávání a zpracování přihrávky u nejmenších dětí trénujeme nejprve na místě, ale 

u této kategorie jiţ trénujeme přihrávání především v pohybu, a to nejenom z jízdy vpřed, ale 

i z jízdy vzad. Pavliš (2010) doporučuje v tréninku této kategorie zařazovat nácvik přihrávky 

přes překáţku, coţ je nácvik pro vyuţití tzv. „ţabiček“, které se vyuţívají v utkání při 

přihrávce přes hůl soupeře nebo přes leţícího soupeře. Naopak Bukač a Studnička (2012) 

tento nácvik nedoporučují. 
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2.2.5  Střelba 

 

Střelba v ledním hokeji je velmi náročná technická činnost, protoţe je v ní potřeba spojit 

velké mnoţství různých pohybových sloţek a návyků v jeden harmonický celek (Pavliš, 

2007). Kostka (1981) uvádí, ţe střelba je činnost jednotlivce během, které se hráč snaţí 

švihem, přiklepnutím nebo úderem dopravit kotouč do branky soupeře. Střelbou bývá 

zakončována drtivá většina útočných akcí a její efektivita je určena počtem vstřelených 

branek (Perič, 2002). 

Podle Pavliše (2007) je úspěšnost střelby ovlivňována několika faktory. Mezi ně patří 

technika provedení, kondiční připravenost, taktická připravenost a psychická odolnost. 

Naopak Perič (2002) uvádí, ţe jeden z faktorů je fyzická vyspělost, dále vyuţití správného 

času ke střelbě a také přesnost střelby. 

Jednotlivé způsoby techniky střelby: 

1) střelba po ruce 

- švihem 

- přiklepnutým švihem 

- krátkým přiklepnutím 

- golfovým úderem 

2) střelba přes ruku 

- švihem 

- přiklepnutím 

3) jiné způsoby střelby 

- tečování 

- doráţení 

- střelba ze vzduchu, z otočky, v pádu, atd. 

V této mládeţnické kategorii nacvičujeme především střelbu tahem (švihem), vyuţíváme 

tréninkových cvičení, kde provádíme střelbu z jízdy, ale snaţíme se do tréninkových jednotek 

zařazovat také cvičení pro nácvik střelby z místa, která jsou zaměřena primárně na techniku 

provedení. Neměli bychom se věnovat nácviku střelby golfem, přesto Pavliš (2010) má na 

tuto věc jiný názor a naopak tento způsob střelby pro nácvik při tréninku doporučuje. Dříve se 

u této věkové kategorie nevěnovala pozornost nácviku jiných způsobů střelby, jakým je 
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tečování a doráţení, dnes se nácviku těchto činností věnujeme právě jiţ ve 4. třídě, coţ je 

jeden z moderních trendů obsahové náplně tréninku této kategorie. 

 

2.2.2  Trénink na zmenšených prostorech 

 

V dnešní době jiţ proběhlo několik výzkumů a vedou se neustálé debaty o tom, zda je lepší 

trénovat celoplošně nebo vyuţívat cvičení na zmenšeném prostoru. V těchto výzkumech bylo 

jasně dokázáno, ţe při hře na malém prostoru hráči mají daleko větší počet střel, častěji jsou 

v drţení kotouče, vícekrát zpracují přihrávku a já se domnívám, ţe i díky tomu hráči daleko 

lépe rozvíjejí obratnostní bruslení, protoţe provedou větší počet brzd, „bogen“, přechodů 

z jízdy vpřed do jízdy vzad apod. Je tedy evidentní, ţe u námi zkoumané 4. třídy, kde by mělo 

být tréninkovou náplní především bruslení, osvojování dovedností a hra na malém prostoru, 

bychom měli vyuţívat především cvičení na zmenšeném prostoru formou stanovišť.  

 

Studie, která vznikla v České republice během sezóny 2012/2013 se snaţila o porovnání 

tréninku na zmenšeném prostoru a celoplošného tréninku. Tato studie byla prezentována na 

trenérském semináři ČSLH v Ostravě v roce 2012. Zkoumáno a porovnáváno bylo celkem 43 

muţstev. Tato muţstva byla rozdělena do dvou skupin, jedna skupina byla označována jako 

skupina Praha a druhá jako skupina Olomouc. Druţstva byla zařazována do skupin podle 

toho, ke kterému městu uvedenému v názvu skupiny, je blíţe. Vše se týkalo dvou kategorií: 4. 

a 5. třída. Studie v jedné části porovnávala počet střel při tréninku na zmenšeném prostoru a 

počet střel během celoplošného tréninku. V další části této práce byl porovnáván čas strávený 

na kotouči, opět byl porovnáván celoplošný trénink s tréninkem na zmenšeném prostoru. 

Důleţitou součástí této práce bylo porovnání věnovaného času tréninku na zmenšeném 

prostoru a celoplošnému tréninku. 
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     Tabulka č. 1: Čas strávený na kotouči: skupina Praha 4.třída (ČSLH, 2012) 

Legenda: čas strávený na kotouči při tréninku na malém prostoru a při celoplošném tréninku 4. tříd ve skupině Praha 

vyjádřený v minutách 
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Z tabulky č. 2 vyplývá, ţe trénink na zmenšených prostorech je ve většině klubů v této 

kategorii preferován. Z této tabulky můţeme také snadno vypozorovat, ţe jen málo klubů 

vyuţívá v kategorii 4. třída celoplošná cvičení. Podle této tabulky průměrně hráč 4. třídy na 

tréninku, je v drţení kotouče asi 9 minut, z toho 6,8 minut při tréninku na malém prostoru a 3 

minuty na celém kluzišti. Dále z této tabulky je evidentní, ţe ve většině klubů správně dochází 

k nácviku bruslení bez kotouče. Nejvíce se činnostem, kde je hráč v drţení kotouče věnují 

v klubu HC Sparta Praha, kde byl hráč č. 1 během tréninkové jednotky v drţení kotouče 24,1 

minuty a hráč č. 2 19,55 minuty. Cvičení na tyto činnosti provádějí pouze na zmenšených 

prostorech, nevyuţívají celoplošného tréninku. S kotoučem nejméně pracovali v muţstvu 

SKLH Ţďár nad Sázavou, kde byl zaznamenán u obou sledovaných hráčů výsledný čas 

strávený na kotouči okolo 1 minuty.  
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     Tabulka č. 2: Počet střel: skupina Praha 4. třída (ČSLH, 2012) 

Legenda: počet střel při tréninku na zmenšeném prostoru a při celoplošném tréninku 4. tříd ve skupině Praha 

 

Opět z tabulky č. 3 je evidentní, ţe většina muţstev trénuje střelbu s vyuţitím tréninkových 

cvičení na zmenšeném prostoru. V průměru jeden hráč vystřelí během tréninku 20x, z toho 

16x při tréninku na malém prostoru a 4x při celoplošném tréninku. Jediná dvě muţstva, kde je 



23 
 

vyšší počet střel při tréninku na celém hřišti je BK Mladá Boleslav a HC Energie Karlovy 

Vary. Nejvíce střel bylo zaznamenáno na tréninku u muţstva HC Bílí Tygři Liberec a to 

celkem 47 střel u hráče č. 1, u hráče č. 2 bylo evidováno 36 střel. Naopak ani jedna jediná 

střela nebyla k vidění na tréninku 4. třídy SKLH Ţďár nad Sázavou. 

 

Tabulka č. 3: Časový význam tréninkové jednotky: skupina Praha a Olomouc 4. a 5. 

třída (ČSLH, 2012) 

 

Legenda: věnovaný čas tréninku na zmenšených prostorech a tréninku na celém kluzišti ve skupině Praha i Olomouc 

současně s počtem střel v daném typu tréninku. 

 

V tabulce č. 4 můţeme jasně vidět, ţe v průměru při tréninkové jednotce u 4. třídy, kde 

vyuţijeme cvičení na zmenšeném prostoru, se z průměrných 30 minut tréninku dostane hráč 

ke střele 18x, zatímco při tréninku na celém kluzišti z průměrných 10 minut 3x. Hráč při 

tréninku na zmenšeném prostoru střílí zhruba 2x častěji. U 5. třídy se hráč z průměrných 30 

minut dostane ke střele 16x v tréninku na zmenšeném prostoru a z průměrných 11 minut 4x 

při celoplošném tréninku. V této kategorii se hráč při tréninku na malém prostoru dostane ke 

střele 1,5x častěji neţ při tréninku na celé ploše. Poslední důleţitý údaj, který vyplývá z této 

tabulky, trénink na malém prostoru je praktikován v průměru v 50 % tréninkového času a 

celoplošný trénink průměrně ze 17 % tréninkového času 
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2.3  Charakteristika tréninku 4. tříd 

 

Kaţdá věková kategorie v ledním hokeji má odlišné tréninkové úkoly, vyuţívá se jiných 

prostředků a zaměřujeme se v daném období na příslušné dovednosti. V této kategorii 

bychom se měli především snaţit, aby trénink děti bavil a vytvořili si kladný vztah k hokeji 

jako takovému. Jelikoţ se tyto děti nacházejí v období „zlatého věku motoriky“, měli bychom 

se snaţit osvojovat velké mnoţství nových dovedností. Je velmi důleţité vědět, ţe vývoj 

kaţdého hráče je dlouhodobý proces, nemůţeme očekávat výsledky okamţitě, coţ je dnes 

obrovský problém většiny rodičů, kteří své děti nehodnotí objektivně a snaţí se zasahovat do 

tréninkového procesu a často také trenérům radit.  

Podle Bukače a Studničky (2012) můţeme dlouhodobý trénink mládeţe rozdělit na 3 etapy: 

1) Učení elementárních dovedností (6 – 9 let) 

2) Učení herně dovednostního základu (9 – 12 let) 

3) Herní trénink (12 – 16 let) 

Námi zkoumaná 4. třída spadá podle rozdělení Bukače a Studničky (2012) do etapy učení 

elementárních dovedností (6 – 9 let). V této etapě bychom u dětí v tomto věku měli především 

osvojovat bruslařské dovednosti a nacvičovat herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče 

s kotoučem, střelba a přihrávání). 

 

2.3.1  Trénink podle nejnovějších trendŧ 

 

Nás zajímají děti, kteří se vyskytují ve věku okolo 9 let, to znamená, ţe podle Bukače a 

Studničky (2012) by se měli učit elementárním dovednostem, coţ se v tréninku 4. třídy na 

ledě dodrţuje, protoţe se věnujeme především bruslařským dovednostem a bruslení je 

definováno jako základní dovednost potřebná k vykonávání ledního hokeje.  

Podle Pavliše (2010) bychom měli všestranně rozvíjet pohybové schopnosti a při tom přihlíţet 

k senzitivním obdobím pro danou schopnost. Je nezbytné osvojovat si mnoho nových 

dovedností, dále musíme naučit děti dokonale ovládat bruslařské dovednosti a dovednosti 

spojené s ovládáním kotouče. Bukač a Studnička (2012) uvádějí, ţe bruslení by měl být 

dominující prvek v tréninku, měl by zabrat spolu s osvojováním dovedností zhruba 60 % 

celkové doby z tréninkové jednotky. Hra na malém prostoru by měla zabrat 30 %, 
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individuální taktika 10 % času z tréninku.  Hráči ve 4. třídě by měli vědět, ţe nemají být za 

vlastní brankou, kdyţ je kotouč před ní, pokusit se zvolit správné řešení při samostatném 

nájezdu, přihrát spoluhráči přesně na hokejku, kterou má připravenou na ledě před tělem 

apod. V druhé polovině sezóny začíná tato kategorie hrát na velké hřiště, to znamená, ţe 

můţeme začít se základy jednoduchého zaloţení útoku, a to spíše ve formě najetí útočníků do 

„pytlů“, obránci by měli trénovat najetí útočníků do oblouku. Hráči 4. třídy by měli umět řešit 

situace1 – 0 a 2 – 0, můţeme jiţ začít s nácvikem situace 2 – 1, ale já se domnívám, ţe je na 

to ještě příliš brzy a měli bychom věnovat většinu času v tréninku především individuálním 

herním dovednostem. Neměli bychom se taktickým dovednostem věnovat více neţ 

zmíněných 10% tréninkové doby, protoţe v tomto věku bychom se měli primárně zaměřit, jak 

jsme jiţ zmínili na bruslení a herní činnosti jednotlivce. Na taktické vědomosti a dovednosti 

z týmového hlediska mají ještě dostatek času v pozdějších letech, především v dorostu a 

juniorech. Bukač a Studnička (2012) také píší, ţe musíme v této věkové kategorii nacvičovat 

základní techniky kontroly kotouče a bruslařskou všestrannost se snaţit získat především 

vyuţitím her a soutěţí. Základem tréninku v této fázi vývoje je obratnostní bruslení. Často by 

měla být vyuţívána hra na malém prostoru se střídáními do 1 minuty. 

Podle Pavliše (2010) by trenéři měli vyuţívat různých forem skupinového vyučování. Stejně 

tak Bukač a Studnička (2012) tvrdí, ţe výuka by měla být praktikována v malých skupinách 

(4 – 8 dětí). Pavliš (2010) doporučuje během závodního i předzávodního období 3 tréninkové 

jednotky na ledě a to v délce 60 – 75 minut. Bukač, Studnička a další autoři v této věkové 

kategorii nerozlišují závodní a předzávodní období, jelikoţ u dětí v tomto věku jde především 

o osvojování dovedností, jemuţ nácviku se věnujeme po celou dobu všech tréninků na ledě. 
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Tabulka č. 4: Doporučení od USA hockey, IIHF a Bukače se Studničkou 

 

USA hockey IIHF Bukač a Studnička 

BRUSLENÍ a HERNÍ 
ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

nevymezeno nevymezeno 60% z celkové doby TJ 

HRA NA MALÉM 
PROSTORU 

60% z celkové doby TJ 60% z celkové doby TJ 30% z celkové doby TJ 

POČET STANOVIŠŤ 3 3 max. 4 

 

Legenda: V prvním sloupci je bruslení a herní činnosti jednotlivce, hra na malém prostoru a počet stanovišť. Tyto 

charakteristiky tréninku 4. tříd v dalších sloupcích porovnáme. Ve druhém sloupci je doporučení od USA hockey, ve třetím 

od IIHF a v posledním sloupci doporučení z ČR od Bukače a Studničky. 

 

V této tabulce č. 1 porovnáváme vybrané aspekty tréninku 4. tříd podle doporučení od USA 

hockey, IIHF a naší českou koncepcí od Bukače a Studničky. Tato tabulka nám také bude 

slouţit k vypracování hypotéz, které jsou nepostradatelnou součástí výzkumné práce. Nejprve 

jsme porovnávali čas, který je doporučován nácviku bruslení bez kotouče a osvojování 

dovedností, to znamená primárně trénink bruslení a herních činností jednotlivce. USA hockey 

a IIHF tvrdí, ţe bychom se měli věnovat z velké části tréninku bruslení, ale jiţ přesně 

nevymezují, kolik času by mělo být této činnosti v tréninku věnováno. Naopak Bukač se 

Studničkou jasně definují, ţe tréninku bruslení a osvojování dovedností bychom měli věnovat 

minimálně 60% celkové doby z tréninkové jednotky. Dále nás zajímá hra na malém prostoru, 

která by měla být součástí kaţdé tréninkové jednotky této zkoumané kategorie, na čemţ se 

shodla všechna tři doporučení. Liší se pouze čas věnovaný této činnosti v tréninku. USA 

hockey i IIHF shodně doporučují se věnovat hře na malém prostoru v 60% celkového 

tréninkového času, ale české doporučení se liší, protoţe Bukače se Studničkou doporučují 

pouze 30% z celkového času tréninku. Počet stanovišť je dalším porovnávaným jevem v naší 



27 
 

tabulce. Zde jsme u všech třech doporučení našli největší shodu. USA hockey a IIHF se opět 

shodují a doporučují vyuţívat v tréninku třech stanovišť, ale ani Bukač se Studničkou nemají 

příliš odlišný názor, ti nevymezují sice přesně počet stanovišť na tři, ale uvádějí, ţe bychom 

měli vyuţívat maximálně čtyři stanoviště. 

 

2.3.2  Trenér 

  

Role trenéra v rozvoji hráčů a v celkovém tréninkovém procesu je nezpochybnitelná. Avšak 

rozdíly v trénování nejmenších hokejistů, či druţstva muţů jsou neodmyslitelné. Kaţdá 

věková kategorie má své odlišnosti, podle kterých musí daný trenér přistupovat k jednotlivým 

hráčům, ale i k muţstvu jako celku. Činnost trenéra nesouvisí jenom s tím, ţe umí bruslit a 

hrát hokej, ale trenér musí mít mnoho vědomostí a získávat poznatky i z ostatních vědních 

oborů, které s ledním hokejem přímo souvisí. Měl by znát základy anatomie lidského těla, 

fyziologii, biomechaniky a v neposlední řadě určitě by měl mít poznatky z oblasti 

psychologie. Kaţdý „dobrý“ trenér se musí v těchto vědních disciplínách pohybovat, zajímat 

se o nové poznatky, snaţit se neustále vzdělávat a rozvíjet i po této stránce. Samozřejmě 

nejdůleţitější jsou vědomosti o oblasti samotného sportu a to jak praktické znalosti, tak i 

teoretické. 

Perič (2008) tvrdí, ţe kvalita tréninkového procesu u dětí je dána: 

a) vztahem dospělým k dětem 

b) vyuţitím času v tréninku 

c) kvalitou jednotlivých cvičení 

 

Zde bych chtěl vyjádřit, ţe u dětí je důleţité se učit novým dovednostem a nikoliv děti 

zatěţovat. Neméně důleţité je děti neustále opravovat, vysvětlovat, ale vše pozitivní formou. 

Stejný názor uvádí Bukač a Studnička (2012), kteří doporučují trenérům nejenom 4. tříd, ale i 

ostatním mládeţnickým kategoriím, ţe by měli při hodnocení svých svěřenců vypouštět 

negativa a zaměřit se především na pozitivní aspekty u věci, kterou by chtěli u daného 

svěřence změnit. Dle Bukače (2012) zpětnovazební informace pomáhají hráči pochopit 

poţadavky trenéra a také mu pomáhají se přizpůsobit těmto poţadavkům. Podle mého názoru 

jeden z nejdůleţitějších poţadavků trenéra mládeţe je, ţe musí děti neustále pozitivně 
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motivovat a vytvářet tzv. atmosféru pohody, snaţit se své svěřence pořád za něco chválit, 

povzbuzovat, protoţe negativní kritika bere dětem chuť (Perič, 2008). Měli bychom děti na 

tréninku rozdělovat do menších skupinek, mít k dispozici větší počet asistentů a vyuţívat 

skupinového vyučování. Děti bychom měli rozdělit do skupin podle úrovně daných 

dovedností, určitě bychom neměli vyuţívat rozdělení, jako tomu bývalo v minulosti podle 

věku. Určitě důleţitou součástí tréninku je doba, kdy děti mají čas na zotavení, kaţdý trenér 

by měl tento čas efektivně vyuţít a snaţit se o formu jakéhosi aktivního odpočinku, poněvadţ 

jinak děti dostávají prostor k tomu, aby se začali mezi sebou postrkovat, řvát na sebe apod. 

Další důleţitý aspekt v tréninku mládeţe je kvalita jednotlivých cvičení, kterou by mělo být 

dle Periče (2008) dosaţeno vyuţitím pomůcek, aby byl pouţit herní princip u daných cvičení, 

aby měli koordinační aspekt a zapojení většího počtu dovedností v jednotlivých tréninkových 

cvičeních. 

Podle Bukače a Studničky (2012) je důleţité děti učit a osvojovat dovednosti především 

formou her a napodobováním druhých, coţ zároveň klade poţadavek na trenéra, který by měl 

umět kvalitně předvést to, co poţaduje po svých svěřencích. Je důleţité přizpůsobovat cvičení 

tak, aby se dětem dařilo, coţ znamená raději pouţít lehčí, méně náročná cvičení, aby děti byly 

úspěšný a měli chuť do další práce a postupně můţete zařazovat sloţitější cvičení.  

Bukač a Studnička (2012) uvádějí desatero trenéra: 

1. Všímejte si kaţdého hráče! 

2. Pozorně naslouchejte! 

3. Vytvářejte jistotu, touho a chuť a radost! 

4. Ukaţte důvěru a vstřícnost! 

5. Povzbuzujte kreativitu hráčů! 

6. Zabraňte ironii a špatné náladě v muţstvu! 

7. Provádějte individuální pohovory! 

8. Přispívejte k celkovému rozvoji hráče! 

9. Vnímejte sebe sama jako příklad pro hráče! 

10. Vůle, vášeň a angaţovanost jsou číslo 1! 

 

Z uvedeného desatera pro trenéry dětí je pro mě jeden z nejdůleţitějších bod č. 8, protoţe je 

velmi důleţité být dětem příkladem a všichni trenéři by se měli chovat tak, jak to vyţadují od 
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svých hráčů. Děti totiţ v tomto věku povaţují trenéra za velkou autoritu a jakýsi vzor, proto 

by negativní aspekty v chování trenéra, mohly dítě špatně ovlivnit do budoucna. 
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3  Vědecké otázky, cíle a úkoly práce  

 

 

Vědecké otázky: 

 Existují rozdíly v četnosti vybraných herních činností jednotlivce při tréninku 4tříd 

z hlediska odlišné výkonnostní soutěţe? 

 Existují rozdíly v obsahu (zastoupení herních činností) tréninkové jednotky u třech 

českých klubů (4. třída) odlišné výkonnostní soutěţe a doporučením od IIHF a USA 

hockey? 

Cíle práce:  

Zjistit zastoupení vybraných herních činností jednotlivce v tréninkových jednotkách kategorie 

4. tříd v ČR a porovnat je s nejnovějšími trendy, které doporučují IIHF a USA hockey. 

Úkoly: 

 Domluvit se s trenéry vybraných klubů v ČR na moţnosti sledování tréninkových 

jednotek  

 Návštěva, zhlédnutí tréninkové jednotky a zaznamenání dat do připraveného 

hodnotícího protokolu 

 Provést hodnocení získaných dat 

 Porovnat výsledky tří vybraných klubů v ČR odlišné výkonnostní kategorie 

 Porovnat výsledky s doporučením od IIHF a USA hockey 
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4  Hypotézy 
 

Všechny tři hypotézy se odvolávají na nejnovější trendy v tréninku 4. třídy ledního hokeje. 

Hypotéza 1 byla vytvořena na základě doporučení od Bukače a Studničky, jelikoţ USA 

hockey ani IIHF nestanovili konkrétně, kolik času bychom měli bruslení věnovat. Toto 

doporučení jsme si upravili, jelikoţ Bukač se Studničkou doporučují věnovat v tréninku 60% 

času nácviku bruslení bez kotouče a osvojování dovedností. Nás však zajímá pouze čas 

věnovaný bruslení, a proto jsme se rozhodli vyuţít pro tuto hypotézu 30% tréninkového času. 

Hypotéza 2 a 3 je ustavena podle doporučení od USA hockey a IIHF, kteří se v těchto 

ohledech naprosto shodují. 

 

Hypotézy: 

1) Kluby v ČR zařazují v náhodně vybrané tréninkové jednotce 4. třídy trénink bruslení 

bez kotouče v minimálním podílu 30% tréninkové doby v klubech všech 

výkonnostních kategorií. 

2)  Všechny zkoumané kluby praktikují stejný počet stanovišť při cvičeních na 

zmenšeném prostoru v rámci náhodně vybrané tréninkové jednotky. 

3) Hra na malém prostoru je v českých klubech zastoupena alespoň v 60% tréninkového 

času. 
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5  Metodika práce 

 

5.1  Výzkumné metody 

 

Tato práce je empiricko – teoretickým výzkumem. Bude to smíšený výzkum, to znamená, ţe 

vychází z míchání přístupů kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvalitativní část bude 

komparace vůči doporučení od IIHF a USA hockey, protoţe oni nevycházejí z přesných 

statistických dat a jsou to pouze doporučení, nikoliv kvóty. Kvantitativně budeme porovnávat 

četnost vybraných herních činností u třech vybraných českých klubů. 

Pro získání dat v této práci bude vyuţito hodnotícího protokolu, který zhotovím a budu ho 

pomocí metody přímého zúčastněného pozorování vyplňovat. Během mých návštěv 

jednotlivých klubů si budu zaznamenávat čas s přesností na minuty do připravených 

hodnotících protokolů. Do protokolů zařadím vybrané herní činnosti: bruslení, uvolňování 

hráče s kotoučem, přihrávání, střelba a hru na malém prostoru. Tyto činnosti jsem zařadil do 

hodnotícího protokolu na základě doporučení od Bukače a Studničky (2012), kteří zpracovali 

a vydali nejnovější postupy pro trénink mládeţe u nás, přičemţ se nechali inspirovat 

nejnovějšími trendy v USA a IIHF. Přesto však můţeme v jejich doporučení najít rozdíly. 

Například Bukač se Studničkou uvádějí, ţe bychom se měli věnovat hře na malém prostoru 

v 30% tréninkového času, naproti tomu USA hockey a IIHF doporučují shodně se věnovat 

této činnosti 60% z celkové doby tréninkové jednotky. V jednom se však shodují všichni, u 

této kategorie by mělo být vyuţito primárně tréninku na malém prostoru s vyuţitím stanovišť. 

Do těchto protokolů budeme zapisovat čas v minutách věnovaný těmto činnostem. Výsledná 

data vyjádříme v minutách a poté v procentech. 

 

Pro zadávání dat do připravených protokolů bylo vyuţito těchto zkratek: 

BRU – bruslení 

UHK – uvolňování hráče s kotoučem 

PŘI – přihrávání 

STŘ – střelba 

HNMP – hra na malém prostoru 
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 HČ – herní činnosti  

 

Tabulka č. 5: Hodnotící protokol zastoupení herních činností vyjádřený v čase 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tento hodnotící protokol (tabulka č. 1) slouţí k zaznamenávání časů v minutách věnovanému 

tréninku zaměřenému na vybrané herní činnosti v tabulce. Kaţdé tréninkové cvičení můţe být 

zaměřeno maximálně na 2 činnosti z tabulky. V případě, ţe v daném cvičení se budou 

vyskytovat více neţ 2 činnosti, vybereme takové, na které je dané cvičení primárně určené. 

 

 

 

 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 
          

UHK 
          

PŘI 
          

STŘ 
          

HNMP 
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Tabulka č. 6: Hodnotící protokol pro počet stanovišť 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které 

zaznamenáváme počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet 

stanovišť při tréninku a v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

Hodnotící protokol pro počet stanovišť (tabulka č. 2) slouţí k záznamu počtu stanovišť 

vyuţitých během sledované tréninkové jednotky. Zaznamenáváme však pouze ta cvičení, kde 

je vyuţito minimálně 2 a více stanovišť u daného cvičení, jelikoţ se jinak jedná o celoplošný 

trénink a to není předmětem našeho bádání. 

 

5.2  Zkoumaný soubor 

 

Do zkoumaného souboru byly zařazeny 3 kluby v ČR, kde se zaměřím na kategorii 4. třída, 

coţ jsou děti ve věku okolo 9 let, kteří navštěvují 4. třídu základní školy. Záměrný kvótní 

výběr klubů proběhl, tak, aby byly vybrány kluby, ze tří různých výkonnostních úrovní 

seniorského týmu v ČR. 

Mezi zkoumané kluby patří: HC Sparta Praha, HC Hvězda Praha a HC Krkonoše. Muţstvo 

HC Sparta Praha jsem vybral jako zástupce nejvyšší výkonnostní kategorie, jelikoţ zde se 

hraje extraliga muţů, ale i extraliga u mládeţnických kategorií, je to nejslavnější český klub, 

který má z minulosti vynikající výsledky v seniorské extralize, ale i v ostatních 

mládeţnických kategorií, tento klub si velmi zakládá na práci s mládeţí a snaţí se vychovat, 

co největší mnoţství talentů, kteří by mohli být v dospělosti zabudováni do muţstva muţů. 

HC Hvězda Praha je klubem, jehoţ primárním smyslem je výchova mládeţe, muţstvo muţů 

zde hraje pouze krajský přebor, tento klub hraje od dorostu po juniory 1. ligu, coţ je o soutěţ 

níţe neţ hrají kategorie muţstva HC Sparta Praha a často odsud hráči s horší výkonností 

přecházejí hrát právě do klubu HC Hvězda Praha. Jako třetí zkoumaný klub jsem vybral HC 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
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Krkonoše, coţ je velmi specifický klub, který funguje pouze v mládeţnických kategoriích. 

Tento klub je tvořen hráči ze dvou klubů (HC Stadion Vrchlabí a HC Trutnov) a to z toho 

důvodu, ţe v těchto městech je na lední hokej málo dětí, a aby zde mohli hrát 1. ligu ve všech 

mládeţnických kategorií. Celkem navštívím kaţdý klub 3x. Tyto tréninkové jednotky budou 

sledovány během jednoho týdne, protoţe 3 tréninky za týden odpovídají moderním 

doporučením, jak často by děti v tomto věku měli trénovat. Pro sledování tréninkového 

procesu bude zajištěn písemný souhlas klubového šéftrenéra mládeţe, kde bude zdůrazněno, 

ţe ve studii nebudou pouţity identifikační údaje hráčů (pouze údaje o tréninkovém procesu 

samotném s odkazem na sledovaný tým).  

 

5.3  Zpracování dat 

 

U získaných dat z hodnotících protokolů uvedeme dobu jednotlivých cvičení v minutách a 

také v procentech vzhledem k celkové době tréninkové jednotky. Výsledky v procentech také 

zadáme do přehledné tabulky. Pro porovnání získaných dat z hodnotícího protokolu 

pouţijeme jednoduchou komparaci, vytvoříme sloupcový graf, kde budeme porovnávat 

vybrané herní činnosti (bruslení, uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání, střelba a hra na 

malém prostoru) u tří různých skupin, pro zjištění zda se tréninky mládeţe zásadně liší mezi 

jednotlivými kluby z různé výkonnostní úrovně (tabulka 1), výsledky vyuţijeme pro ověření 

H1. Pro ověření H2 vyuţijeme opět jednoduchou komparaci, pomocí tabulky porovnáme 

průměrný počet stanovišť všech sledovaných tréninkových jednotek. Komparaci vůči 

doporučení od IIHF a USA hockey provedeme kvalitativně, protoţe oni nevycházejí 

z přesných statistických dat a jsou to pouze doporučení, nikoliv kvóty. 
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6  Výsledky 

 

Potřebná data pro tuto práci jsem získal během mých návštěv tréninkových jednotek u 3 klubů 

v ČR během sezóny 2013/2014. Celkem jsem navštívil kaţdý klub třikrát a to v jednom 

kalendářním týdnu. Zaměřil jsem na kategorii 4. třída, mezi sledované kluby patří HC Sparta 

Praha, HC Hvězda Praha a HC Krkonoše. Jednotlivé dny mých návštěv jsou zobrazeny 

v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Přehled návštěv vybraných klubŧ 

KLUB 
DATUM NÁVŠTĚV 

č. 1 č. 2 č. 3 

HC Hvězda Praha 13.1.2014 14.1.2014 17.1.2014 

HC Krkonoše 27.1.2014 29.1.2014 31.1.2014 

HC Sparta Praha 3.2.2014 6.2.2014 7.2.2014 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou názvy zkoumaných klubů, ve druhém sloupci datum první návštěvy daného klubu, třetí 

sloupec označuje datum druhé návštěvy a čtvrtý sloupec udává datum třetí návštěvy. 

 

6.1  HC Hvězda Praha 

 

Tabulka č. 8: Navštívené tréninkové jednotky – HC Hvězda Praha 

TJ DEN DATUM 

č. 1 pondělí 13.1.2014 

č. 2 úterý 14.1.2014 

č. 3 pátek 17.1.2014 

 

Legenda: v prvním sloupci máme čísla tréninkových jednotek, TJ znamená tréninková jednotka, v druhém sloupci jsou 

zobrazeny navštívené dny a v posledním sloupci je zobrazen datum návštěv tréninkových jednotek. 
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HC Hvězda Praha – tréninková jednotka č. 1 

První tréninkovou jednotku u muţstva HC Hvězda Praha jsem navštívil 13.1.2014, účastnilo 

se ji 20 hráčů, trénink byl společný pro kategorie 3. a 4. třídu, přítomni byli celkem 4 trenéři, 

jeden z nich se věnoval výhradně brankařům. Tento trénink trval celkem 60 minut. 

 

Tabulka č. 9: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 1 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

 

 

 

 

 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 5    7    12 20% 

UHK  12       12 20% 

PŘI   15 12     27 45% 

STŘ  12  12     24 40% 

HNMP         - - 
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Tabulka č. 10: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 1 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

V úvodní části tréninkové jednotky vyuţili trenéři hromadné sociálně interakční formy. První 

cvičení v této tréninkové jednotce bylo zaměřené na bruslení bez kotouče, toto cvičení trvalo 

5 minut a mělo především slouţit k zahřátí organismu a přípravě pro další část tréninkové 

jednotky, technika bruslařských dovedností zde nehrála roli. Poté se hráči rozdělili na tři 

stanoviště, kaţdé z nich bylo umístěno přes celé jedno pásmo, zde vyuţili trenéři skupinové 

formy. Kaţdý trenér měl na starosti jedno stanoviště, čtvrtý trenér objíţděl dvě stanoviště, kde 

se na brankáře střílelo a snaţil se jim dávat cenné rady. V útočném pásmu bylo cvičení č. 2 

zaměřené především na střelbu a přihrávku, hráč zahajující cvičení vyjíţdí s kotoučem ze 

zástupu, který stojí uprostřed na modré čáře, střílí na branku a jede si za branku pro kotouč, 

který je zde připravený, vyjíţdí s kotoučem do předbrankového prostoru, mezitím si další hráč 

v zástupu najíţdí do oblouku za kuţele, které jsou připravené tak, aby si najel po kruhu, 

dostává od hráče s kotoučem přihrávku, objíţdí kuţel na vrcholu kruhu a střílí, jede za branku 

pro kotouč a praktikuje to samé, co vyjíţdějící hráč. Na druhém stanovišti (cvičení č. 3), které 

bylo umístěno do středního pásma, se konalo cvičení zaměřené výhradně na přihrávání a 

zpracování přihrávky, hráči si utvořili dvojice a na šířku kluziště si v jízdě měli za úkol 

přihrávat, nejprve forhendem, poté bekhendem a trenér vyuţil i dalších obměn. Na třetím 

stanovišti (cvičení č. 4) bylo cvičení zaměřené primárně na střelbu, vlastně na specifický druh 

střelby a to tečování, clonění a doráţení. Neţ cvičení začalo, hráči si stoupli do zástupu 

uprostřed modré čáry, jednoho hráče trenér postavil na bod pro vhazování vlevo od zástupu a 

druhý hráč stojí před brankářem a má za úkol clonit, tečovat, v případě ţe se odrazí kotouč od 

brankáře i doráţet. Hráč ze zástupu na modré zahajuje cvičení tím, ţe vyjíţdí s kotoučem, 

přihrává hráči na bod pro vhazování, ten mu přihrávku vrací, hráč zpracuje přihrávku a střílí, 

má za úkol netrefit spoluhráče před brankou a trefovat volná místa v brance. Poté hráč, který 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
 3 3 3     9 3 
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střílel, přejíţdí na bod pro vhazování, hráč z bodu pro vhazování jde na pozici clonícího hráče 

a hráč, který clonil a doráţel, se zařazuje na konec zástupu. První výměna stanovišť proběhla 

po 12 minutách, druhá výměna po 15 a poslední výměna byla po 12 minutách. Poslední 

cvičení č. 5 v tréninku bylo zaměřené pouze na bruslení a trvalo celkem 6 minut. Hráči se 

seřadili do třech zástupů na modré čáře, na povel trenéra startovali na červenou čáru, kde 

zabrzdili, poté startují zpět na modrou čáru, kde opět provádí brzdu a startují naplno na 

druhou modrou čáru, kde brzdí a tím cvičení končí. Hra na malém prostoru se v této 

tréninkové jednotce nevyskytla. 

 

HC Hvězda Praha – tréninková jednotka č. 2 

Další návštěva proběhla hned o den později 14.1.2014, tréninkové jednotky se zúčastnilo 16 

hráčů pod vedením 3 trenérů, opět to byl trénink společný pro kategorie 3. a 4. třída a trval 

celkem 60 minut. 

Tabulka č. 11: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 2 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 5 7       12 20% 

UHK   12 14     26 43,3% 

PŘI     9 
 

 
  9 15% 

STŘ   12 14     26 43,3% 

HNMP      5   5 8,3% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 
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Tabulka č. 12: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 2 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

V úvodní části tréninkové jednotky bylo opět, stejně jako v minulé jednotce vyuţito 

hromadné sociálně – interakční formy.  Ve cvičení č. 1 se hráči seřadili do zástupu na 

brankové čáře, tak aby byli naproti bodu pro vhazování. Trenér vytvořil pomocí kuţelů jakýsi 

slalom, který končil na modré čáře, poté hráči měli za úkol rychle vystartovat aţ na červenou 

čáru, kde cvičení končilo. Toto úvodní tréninkové cvičení bylo na konci za 5 minut. Cvičení 

č. 2 bylo obdobné jako to první, pouze trenér postavil všechny kuţele za sebou do jedné řady 

a hráči měli za úkol tento slalom projet nejprve s přibrzděním, poté s vyuţitím tzv. půlměsíce. 

Toto bruslařské cvičení trvalo 7 minut. Poté trenéři rozdělili děti na tři stanoviště, na všech 

stanovištích se konalo stejné cvičení zaměřené primárně na uvolňování hráče s kotoučem, 

trvalo celkem 12 minut. Kaţdý z trenérů měl na starost jedno stanoviště. Hráči byli seřazeni 

(cvičení č. 3) v zástupu na červené čáře, na úrovni bodu pro vhazování byli před modrou 

čárou dva kuţely vedle sebe asi 2 metry vzdálené. Hráč zahajuje cvičení vyjetím s kotoučem a 

objíţdí první kuţel od mantinelu, poté objíţdí druhý kuţel, trenér stojí na vrcholu kruhu jako 

překáţka, hráč má za úkol naznačit a udělat trenérovi kličku staţením kotouče a poté vystřelit 

na branku. Trenér u tohoto cvičení vyuţívá další obměny jako přechod z jízdy vpřed do jízdy 

vzad a další. Další cvičení č. 4 bylo na stejných stanovištích, jako cvičení předešlé s tím 

rozdílem, ţe zde uţ byla zařazena i přihrávka. Toto cvičení bylo dokončeno za 14 minut a 

bylo vyuţito několik obměn, které jsou přesně zaznamenány v příloze. Poslední cvičení č. 5 

bylo zaměřené pouze a především na přihrávání a zpracování přihrávky a to formou hry tzv. 

baga, trvalo celkem 9 minut. Na závěr tréninku si hráči zahráli 5minut 4 na 4 na zmenšeném 

prostoru. 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
  3 3     6 3 
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HC Hvězda Praha – tréninková jednotka č. 3 

Třetí a zároveň poslední návštěva tohoto klubu proběhla dne 17.1.2014, tréninkové jednotky 

se zúčastnilo celkem 18 hráčů, přítomni byli 3 trenéři a jako i v předchozích případech tento 

trénink byl společný pro 4. a 3. třídu a trval celých 60 minut. 

Tabulka č. 13: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 3 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 8 7 8      23 38,3% 

UHK    10     10 16,6% 

PŘI     7 
 

 
  7 11,6% 

STŘ    10 7    17 28,3% 

HNMP      10   10 16,6% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky 

Tabulka č. 14: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 3 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
  4 4     8 4 
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Úvodní část třetí tréninkové jednotky u muţstva HC Hvězda Praha začala hrou na „rybičky“ 

(cvičení č. 1), která měla slouţit především na zahřátí organismu a případně k rozvoji 

obratnostního bruslení. Cvičení č. 2 slouţí k rozvoji bruslení, hráči se rozdělili do 2 zástupů, 

jeden do jednoho rohu kluziště a druhý zástup bude provádět to samé zrcadlově na druhé 

straně hřiště. Trenér rozestavěl kuţelky, tak aby hráči okolo kaţdé z nich museli provádět 

„bogny“ a po objetí všech kuţelek končili brzdou v opačném rohu kluziště. Následovalo 

cvičení č. 3, které bylo výhradně zaměřeno na bruslařské dovednosti. Hráči se rozdělili do 

čtyř zástupů, na konce modrých čar. Jako pomůcky v tomto cvičení slouţili čtyři branky, 

z nichţ kaţdá stála přesně uprostřed mezi dvěma zástupy. Nejprve vyjíţděly současně dva 

hráči z protilehlých zástupů, kteří měli za úkol jízdou vpřed, a to dlouhým skluzem přejet na 

druhou stranu a zařadit se do protilehlého zástupu. Pokračovalo se v tomto směru i v různých 

obměnách, jako například jízdou vzad, „buřtíky“ apod. Poté se směr jízdy změnil a hráči měli 

za úkol vyuţívat branek, které museli objíţdět a to především přechodem z jízdy vpřed do 

jízdy vzad a vystartovat do zástupu naproti. Ve cvičení č. 4 hráči začali pracovat jiţ 

s kotoučem, trenér zachoval stejné zástupy i postavené branky jako v předešlém cvičení, 

pouze s tím rozdílem, ţe do středového kruhu rozestavěl čtyři kuţelky, kaţdá z nich náleţela 

právě jednomu zástupu hráčů. Toto cvičení bylo zaměřené primárně na vedení kotouče a 

střelbu. Hráči provedli protisměrnou kličku za brankou, vyjeli s kotoučem do středového 

kruhu, kde objeli svojí kuţelku a vystřelili na branku. Trenér vyuţil v tomto cvičení několik 

dalších obměn a celkem trvalo 10 minut. U cvičení č. 5 trenér vyuţil útočných třetin, kde 

vytvořil dva zástupy hráčů, jeden z nich stál uprostřed modré čáry, druhý naproti u mantinelu, 

branky se rozestavili jako pro „minihokej“. Kotouče trenéři rozestavěli za jednu z branek, 

cvičení začíná současným vyjetím hráčů z obou zástupů, kaţdý za jinou branku. Hráč, který 

přebírá kotouč, s ním vyjíţdí směrem před branku a přihrává spoluhráči, který objel branku na 

druhé straně, zpracuje přihrávku a střílí na branku. Na závěr tréninku (cvičení č. 6) si hráči 

zahrají „minihokej“. 
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Tabulka č. 15: Prŧměrná tréninková jednotka HC Hvězda Praha 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti,  BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V druhém sloupci je znázorněný průměrný čas v minutách 

věnovaný jednotlivým herním činnostem a v posledním třetím sloupci je průměrný čas v %.  

 

Tabulka č. 12 nám ukazuje čas věnovaný vybraným herním činnostem v průměrné tréninkové 

jednotce 4. třídy u muţstva HC Hvězda Praha. Z této tabulky tedy můţeme vyčíst, ţe během 

průměrného tréninku trenéři věnují 19,3 minut rozvoji bruslařských dovedností, 16 minut 

uvolňování hráče s kotoučem, nejčastěji tedy vedení kotouče, přihrávání se věnují 14,3 minut, 

střelbě 22,3 minut a hra na malém prostoru zaujímá v tréninku pouze 5 minut z celkových 60 

minut tréninkové jednotky. 

 

 

 

HČ Prŧměrný čas v min Prŧměrný čas v % 

BRU 19,3 32,2% 

UHK 16 26,6% 

PŘI 14,3 23,8% 

STŘ 22,3 37,2% 

HNMP 5 8,3% 
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6.2  HC Krkonoše 

 

Tabulka č. 16: Navštívené tréninkové jednotky – HC Krkonoše 

TJ DEN DATUM 

č. 1 pondělí 27.1.2014 

č. 2 středa 29.1.2014 

č. 3 pátek 31.1.2014 

 

Legenda: v prvním sloupci máme čísla tréninkových jednotek, TJ znamená tréninková jednotka, v druhém sloupci jsou 

zobrazeny navštívené dny a v posledním sloupci je zobrazen datum návštěv tréninkových jednotek. 

 

HC Krkonoše – tréninková jednotka č. 1 

První tréninkovou jednotku u muţstva HC Krkonoše jsem navštívil 27.1.2014, účastnilo se ji 

13 hráčů, trénink byl společný pro kategorie 3. a 4. třída a přítomni byli celkem 2 trenéři a 

trénink trval 60 minut. 
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Tabulka č. 17: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 1 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 7 3  10     20 33,3% 

UHK   10      10 16,6% 

PŘI      
 

 
  - - 

STŘ     10    10 16,6% 

HNMP      15   15 25% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 18: Počet stanovišť – HC Krkonoše 1 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

V úvodní části (cvičení č. 1) první tréninkové jednotky trenér zvolil na zahřátí organismu a na 

rozvoj obratnostního bruslení „házenou“ s hokejovou rukavicí v jedné útočné třetině. 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
  3 3 3    9 3 
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Následoval rychlostní vstup (cvičení č. 2), kde hráči měli za úkol maximální rychlostí se 

dostat od modré čáry k červené čáře. Hlavní část tréninku byla rozdělena na tři stanoviště, 

první skupina (cvičení č. 3) prováděla cvičení, které bylo primárně zaměřeno na vedení 

kotouče (krátký driblink) na zmenšeném prostoru. Druhá skupina (cvičení č. 4) rozvíjela 

bruslařské dovednosti ve středním pásmu. Poslední skupina (cvičení č. 5) měla k dispozici 

druhou útočnou třetinu a zde se rozvíjela herní činnost jednotlivce, a to střelba. Nejprve hráči 

stříleli na branku z místa a snaţili se pod dohledem trenéra o správnou techniku střelby, poté 

stříleli z jízdy doprovázenou různými obraty apod. Závěrečná část tréninkové jednotky 

(cvičení č. 6) byla tvořena hrou v útočné třetině („minihokej“) 3 na 3 s pravidelným střídáním 

okolo 1 minuty. 

 

HC Krkonoše – tréninková jednotka č. 2 

Druhou tréninkovou jednotku u muţstva HC Krkonoše jsem navštívil 29.1.2014, účastnilo se 

ji 12 hráčů, trénink byl opět společný pro kategorie 3. a 4. třída a přítomni byli celkem 3 

trenéři a trénink trval 60 minut. 
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Tabulka č. 19: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 2 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 7 5    5   17 28,3% 

UHK 7  9      16 26,6% 

PŘI    10  
 

 
  10 16,6% 

STŘ    10     10 16,6% 

HNMP     8  9  17 28,3% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 20: Počet stanovišť – HC Krkonoše 2 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

Úvodní část této tréninkové jednotky (cvičení č. 1) byla zahájena cvičením, kde hráči rozvíjeli 

bruslení s kotoučem, to znamená bruslařské dovednosti a vedení kotouče. Hráči se rozestavěli 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
  2 2     4 2 
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na šířku kluziště a měli za úkol provádět „powerskating “, ale současně u toho provádět 

krátký dribling. Poté následovalo bruslařské cvičení č. 2, tentokrát jiţ bez kotouče. Hráči se 

postavili v útočné třetině na bod pro vhazování a na signál od trenéra startovali k mantinelu, 

provedli brzdu doprovázenou bouchnutím hole o mantinel, následoval maximální start zpět na 

úroveň bodu pro vhazování. V hlavní části tréninku se hráči rozdělili na dvě skupiny 

(stanoviště), první skupina (cvičení č. 3) vyuţila jednu z útočných třetin, kde trénovali okolo 

připravených kuţelek a různých překáţek vedení kotouče. Druhá skupina (cvičení č. 4) byla 

v druhé útočné třetině a měla za úkol rozvíjet dvě herní činnosti jednotlivce: přihrávání a 

střelbu. Dva zástupy, z nichţ jeden stál uprostřed modré čáry a druhý zástup byl naproti u 

mantinelu, branky byly připraveny jako na „minihokej“. Hráč vyjíţdí bez kotouče směrem za 

branku jízdou vzad, dostává od druhého hráče v zástupu přihrávku, zpracuje ji, provede obrat 

do jízdy vpřed a vyjíţdí oblouk za brankou, popojíţdí vpřed a střílí na druhou branku. Ve 

cvičení č. 5 se hrálo 2 – 2 na malém prostoru v rohu jedné z třetin. Následovalo cvičení č. 6, 

které bylo zaměřeno na bruslení bez kotouče, bylo to obratnostní bruslení prováděné 

maximální intenzitou. V závěrečné části tréninkové jednotky (cvičení č. 7) se hrál 

„minihokej“ 3 na 3 s pravidelným střídáním okolo 1 minuty. 

 

HC Krkonoše – tréninková jednotka č. 3 

Poslední tréninkovou jednotku u muţstva HC Krkonoše jsem navštívil 31.1.2014, účastnilo se 

ji 12 hráčů, trénink byl opět společný pro kategorie 3. a 4. třída a přítomni byli celkem 2 

trenéři a trénink trval 60 minut. 
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Tabulka č. 21: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 3 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 11 10       21 35% 

UHK         - - 

PŘI   7   
 

 
  7 11,6% 

STŘ     9    9 15% 

HNMP    18     18 30% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 22: Počet stanovišť – HC Krkonoše 3 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

Tréninková jednotka byla zahájena cvičením č. 1, které bylo zaměřeno na techniku bruslení 

(„powerskating“), hráči se rozestavěli na brankovou čáru a prováděli jednotlivé úkony na 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
        - - 
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délku celého kluziště. Následovalo cvičení č. 2, kde hráči prováděli obratnostní bruslení na 

zmenšeném prostoru s vyuţitím kuţelů. Ve cvičení č. 3 se trenér snaţil o nácvik přihrávek a 

jejich zpracování, nejprve na místě, poté i v jízdě, s obraty a vyuţil i dalších obměn. 

Následovala hra na malém prostoru (cvičení č. 4), trenér začal situací 1 na 1 v rohu kluziště, 

následovala situaci 2 na 2 a nakonec i 3 na 3, a to vše na stejném zmenšeném prostoru. Na 

závěr tréninku (cvičení č. 5) proběhla střelba z místa, zaměřená primárně na techniku 

provedení této činnosti. 

 

Tabulka č. 23: Prŧměrná tréninková jednotka HC Krkonoše 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti,  BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V druhém sloupci je znázorněný průměrný čas v minutách 

věnovaný jednotlivým herním činnostem a v posledním třetím sloupci je průměrný čas v %.  

 

Tabulka č. 23 nám ukazuje čas věnovaný vybraným herním činnostem v průměrné tréninkové 

jednotce 4. třídy u muţstva HC Krkonoše. Z této tabulky můţeme jasně vidět, ţe během 

průměrného tréninku místní trenéři věnují rozvoji bruslení 19,3 minut, 8,6 minut uvolňování 

HČ Prŧměrný čas v min Prŧměrný čas v % 

BRU 19,3 32,2% 

UHK 8,6 14,3% 

PŘI 5,6 9,3% 

STŘ 9,6 16% 

HNMP 16,6 27,7% 
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hráče s kotoučem, přihrávání a jejímu zpracování se věnují průměrně 5,6 minut, střelbě 9,6 

minut a hra na malém prostoru zaujímá v tréninku 16,6 z celkových 60 minut jedné 

tréninkové jednotky. 

 

6.3  HC Sparta Praha 

 

Tabulka č. 24: Navštívené tréninkové jednotky – HC Sparta Praha 

TJ DEN DATUM 

č. 1 pondělí 3.2.2014 

č. 2 čtvrtek 6.2.2014 

č. 3 pátek 7.2.2014 

 

Legenda: v prvním sloupci máme čísla tréninkových jednotek, TJ znamená tréninková jednotka, v druhém sloupci jsou 

zobrazeny navštívené dny a v posledním sloupci je zobrazen datum návštěv tréninkových jednotek. 

 

HC Sparta Praha – tréninková jednotka č. 1 

První tréninkovou jednotku u muţstva HC Sparta Praha jsem navštívil 3.2.2014, účastnilo se 

ji 11 hráčů, tréninku se zúčastnila pouze námi sledovaná 4. třída, přítomni byli celkem 2 

trenéři a tréninková jednotka trvala 60 minut. 
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Tabulka č. 25: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 1 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 9 7   8 8   32 53,3% 

UHK     8    8 13,3% 

PŘI   9 7  
 

 
  16 26,6% 

STŘ   9      9 15% 

HNMP      8   8 13,3% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 26: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 1 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

První navštívená tréninková jednotka u muţstva HC Sparta Praha začala bruslařským 

cvičením (cvičení č. 1), kde hráči měli za úkol objíţdět připravené kuţelky pomocí „bogen“ 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
  2 2 2 2   8 2 
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s důrazem na práci vnitřní nohy. Následovalo cvičení č. 2, které bylo opět bruslařské, hráči se 

rozdělili do třech zástupů na modrou čáru (pozice levého křídla, centra a pravého křídla). 

Jejich úkolem bylo vystartovat maximálním úsilím na brankovou čáru, provést nejprve 

„bognu“ a poté pomocí přešlápnutí se dostat co nejrychleji zpět do svého zástupu. Poté trenér 

vytvořil 2 stanoviště, na tom prvním (cvičení č. 3) vytvořili hráči dva zástupy čelem k sobě, 

hráč vyjíţdí bez kotouče směrem k druhému zástupu, dostává přihrávku a hned vrací zpět, 

najíţdí si do krátkého oblouku, znovu dostává kotouč, zpracuje a přihrává do svého zástupu, 

provede krátký oblouk na druhou stranu, dostává opět přihrávku, zpracuje a cvičení končí tím, 

ţe nahraje do zástupu naproti. Na druhém stanovišti (cvičení č. 4) opět dochází k nácviku 

přihrávky a jejího zpracování, ale zde uţ je zapojen i nácvik střelby z jízdy vpřed. Po krátké 

přestávce na pití, trenér hráče rozdělil opět na 2 stanoviště, na prvním stanovišti (cvičení č. 5) 

hráči nacvičovali vedení kotouče v plné rychlosti okolo připravených kuţelů a druhý hráč měl 

za úkol dobruslovat hráče s kotoučem. Na druhém připraveném stanovišti (cvičení č. 6) 

docházelo ke hře na malém prostoru 1 na 1, ale po signalizaci od trenéra, protoţe do té doby 

měli za úkol hráči krouţit po kruhu bez kotouče a na písknutí vystartovat k bodu pro 

vhazování, kde byl připraven kotouč. 

 

HC Sparta Praha – tréninková jednotka č. 2 

Druhou tréninkovou jednotku u muţstva HC Sparta Praha jsem navštívil 6.2.2014, účastnilo 

se ji 16 hráčů, trénink byl společný pro 3. a 4. třídu, přítomni byli celkem 3 trenéři a 

tréninková jednotka trvala 60 minut. 
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Tabulka č. 27: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 2 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 8 12  8  5   33 55% 

UHK   7      7 11,6% 

PŘI     6 
 

 
  6 10% 

STŘ   7  6    13 21,6% 

HNMP         - - 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 28: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 2 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

Úvodní část tréninkové jednotky č. 2 byla naplněna nácvikem bruslařských dovedností 

(cvičení č. 1), a to speciálními bruslařskými cvičeními, v hokejovém prostředí mluvíme o tzv. 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
        - - 
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„powerskatingu“. Následovala krátká pauza na pití, po které se trenéři vrátili opět 

k bruslařským cvičením (cvičení č. 2) a chtěli po svých svěřencích bruslení přes celou délku 

kluziště v různých obměnách, např. jízda vpřed po vnitřních hranách, jízda vzad po vnitřních 

hranách, to samé v kombinaci s přešlápnutím, apod. Cvičení č. 3 bylo celoplošné, hráči 

vytvořili 4 zástupy, kaţdý z nich se postavil na modrou čáru k mantinelu, trenéři připravili 

všechny kotouče do středového kruhu. Cvičení zahájil hráč vyjetím ze svého zástupu bez 

kotouče směrem ke středovému kruhu, přejímá kterýkoliv z kotoučů, nahrává do zástupu, 

který je na druhé straně jeho poloviny hřiště, provede krátký oblouk směrem k mantinelu, 

dostává ze zástupu přihrávku zpět, vede kotouč, provede zrychlení a z jízdy vpřed střílí na 

branku. Poté bylo opět bruslařské cvičení bez kotouče (cvičení č. 4) zaměřené na rozvoj 

uţitého bruslení s vyuţitím 2 kuţelek na vymezeném zmenšeném prostoru. Cvičení č. 5 bylo 

opět celoplošné, byly vytvořeny stejné zástupy jako ve cvičení č. 4 s tím rozdílem, ţe toto 

cvičení bylo zaměřené především na trénink přihrávky a jejího zpracování, opět i zde bylo 

cvičení zakončené střelbou na branku. V posledním cvičení č. 6 hráči rozvíjeli znovu 

bruslařské dovednosti, především jízdu vpřed, ale i přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a 

naopak. 

 

HC Sparta Praha – tréninková jednotka č. 3 

Poslední třetí tréninkovou jednotku u muţstva HC Sparta Praha jsem navštívil 7.2.2014, 

účastnilo se ji 15 hráčů, trénink byl společný pro 3. a 4. třídu, přítomni byli celkem 3 trenéři a 

tréninková jednotka trvala 60 minut. 
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Tabulka č. 29: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 3 

HČ 

Cvičení č. 

v min Celkový 

čas v 

min 

Celkový 

čas v % 
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

BRU 7 14 5    2  28 46,6% 

UHK 7 14 5      26 43,3% 

PŘI    8  
 

 
  8 13,3% 

STŘ     10    10 16,6% 

HNMP    8  10   18 30% 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti, BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, 

v předposledním sloupci je celkový čas zaměřený na danou činnost v minutách a poslední sloupec zobrazuje celkový čas 

věnovaný dané herní činnosti jednotlivce vyjádřený v procentech proti celkové době tréninkové jednotky. 

 

Tabulka č. 30: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 3 

 

Legenda: v prvním sloupci je počet stanovišť, v dalších sloupcích jsou čísla jednotlivých cvičení, pod které zaznamenáváme 

počet vyuţitých stanovišť v daném cvičení, v předposledním sloupci je vyjádřen celkový počet stanovišť při tréninku a 

v posledním sloupci je průměrný počet stanovišť na jedno cvičení. 

 

První cvičení této tréninkové jednotky bylo zaměřené na trénink bruslení, ale především na 

jinou činnost, a to uvolňování hráče s kotoučem. Hráči měly za úkol, jezdit volným tempem 

STANOVIŠTĚ 

Cvičení č. 

 
Celkem 

stanovišť 
Prŧměr 

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 

POČET 

STANOVIŠŤ 
        - - 
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okolo celého kluziště a individuálně pracovat s kotoučem, toto cvičení nebylo zaměřené na 

rychlost provedení, ale především na kvalitu.  V dalším cvičení č. 2 bylo vyuţito tzv. 

„powerskatingu“, ale hráči měli tato bruslařská cvičení ztíţená tím, ţe museli u toho pracovat 

s kotoučem, a to v podobě krátkého, dlouhého driblinku, stahování kotouče k sobě, apod. Toto 

cvičení trvalo celkem 14 minut, avšak hráči po 8 minutách měli krátkou pauzu na odpočinek a 

moţnost se napít. Cvičení č. 3 bylo opět bruslařské doprovázené vedením kotouče, tentokrát 

se hráči seřadili v rohu kluziště a měli za úkol objet všechny kruhy pomocí přešlapování, 

s tím, ţe po druhém zopakování jízdy vpřed provedli to stejné jízdou vzad a poté pomocí 

přechodu z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Následovala hra na malém prostoru (cvičení č. 

4) ve středním pásmu, nejprve 2 na 2, přičemţ kaţdá dvojice má seřazené spoluhráče na jedné 

z modrých čar a můţou si s nimi vyměnit přihrávku, poté trenéři udělali obměnu a hráči toto 

cvičení prováděli v situaci 3 na 3. Další cvičení č. 5 slouţilo k tréninku střelby, hráči se 

seřadili do rohu kluziště, vystartovali co nejrychleji okolo kruhu, z jízdy vystřelili na brankáře 

s cílem skórovat. Následovala opět hra na malém prostoru, tentokrát 3 na 3 v útočné třetině 

v podobě „minihokeje“ se střídáním okolo 1 minuty. A na závěr tréninkové jednotky trenéři 

zvolili krátké bruslařské cvičení s brzdou na červené a druhé modré čáře, provedené 

maximální intenzitou. 
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Tabulka č. 31: Prŧměrná tréninková jednotka HC Sparta Praha 

 

Legenda: v prvním sloupci jsou jednotlivé herní činnosti,  BRU je bruslení, UHK je uvolňování hráče s kotoučem, PŘI je 

přihrávání, STŘ je střelba, HNMP je hra na malém prostoru. V druhém sloupci je znázorněný průměrný čas v minutách 

věnovaný jednotlivým herním činnostem a v posledním třetím sloupci je průměrný čas v %.  

 

Tabulka č. 31 znázorňuje, kolik času věnují vybraným herním činnostem v průměrné 

tréninkové jednotce 4. třídy u muţstva HC Sparta Praha. Z této tabulky je tedy patrné, ţe 

během průměrného tréninku zde věnují celých 31 minut rozvoji bruslařských dovedností, 13,6 

minut poskytují uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání a zpracování přihrávky se věnují 10 

minut, střelbu trénují průměrně 10,6 minut a hra na malém prostoru zaujímá v tréninku pouze 

8,6 minut z celkových 60 minut tréninkové jednotky. 

 

 

 

HČ Prŧměrný čas v min Prŧměrný čas v % 

BRU 31 51,6% 

UHK 13,6 22,6% 

PŘI 10 16,6% 

STŘ 10,6 17,6% 

HNMP 8,6 14,3% 
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6.4  Porovnání zkoumaných klubŧ 

 

V této části práce budeme porovnávat získané výsledky všech tří zkoumaných klubů odlišné 

výkonnostní kategorie. Do zkoumaného souboru jsme zvolili muţstvo HC Hvězda Praha, HC 

Krkonoše a HC Sparta Praha. Nejprve zadáme a srovnáme získané hodnoty u všech tří klubů 

do jedné tabulky, poté porovnáme zkoumané činnosti všech muţstev pomocí sloupcového 

grafu. 

 

Tabulka č. 32: Porovnávání získaných hodnot u sledovaných klubŧ v procentech (%) 

 
BRU UHK PŘI STŘ HNMP 

HC Hvězda Praha 32,2% 26,6% 23,8% 37,2% 8,3% 

HC Krkonoše 32,2% 14,3% 9,3% 16% 27,7% 

HC Sparta Praha 51,6% 22,6% 16,6% 17,6% 14,3% 

 

Legenda: V prvním sloupci jsou jednotlivé sledované kluby, v druhém je sledovaná činnost bruslení, ve třetím uvolňování 

hráče s kotoučem, ve třetím přihrávání, ve čtvrtém střelba a v posledním sloupci jsou data patřící hře na malém prostoru. 

 

Tabulka č. 29 nám ukazuje porovnání průměrného času (v %), který byl věnován během 

navštívených tréninkových jednotek sledovaným činnostem, zvýrazněné číslo v procentech 

reprezentuje muţstvo s největším zastoupením u dané činnosti. První řádek patří klubu HC 

Hvězda Praha, druhý HC Krkonoše a třetí HC Sparta Praha. Podle druhého sloupce můţeme 

jasně vidět, ţe nejvíce se na trénink bruslení zaměřují v klubu HC Sparta Praha. Toto muţstvo 

mu věnuje aţ 51,6% tréninkové doby, ale i zbylé dva kluby bruslí podstatnou část tréninkové 
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jednotky a to shodně 32,2% tréninkového času. Uvolňování hráče s kotoučem je činnost, 

kterou můţeme vidět ve třetím sloupci. Osvojování této dovednosti se nejvíce věnují 

v muţstvu HC Hvězda Praha (26,6%). HC Sparta Praha je na tom obdobně, pouze o 4% 

tréninkového času tuto činnost provádějí méně. HC Krkonoše trénuje tuto herní činnost 

jednotlivce jednoznačně nejméně ze sledovaných klubů, v průměru 14,3% času tréninkové 

jednotky. Nácviku přihrávání a jejímu zpracování se opět nejvíce věnují v HC Hvězda Praha 

(23,8%) a nejméně opět v klubu HC Krkonoše (9,3%), pomyslné druhé místo obsadila znovu 

HC Sparta Praha (16,6%). Další sledovanou činností je střelba, nácvik této herní činnosti 

jednotlivce se vyskytuje nejvíce v klubu HC Hvězda Praha (37,2%), podle těchto hodnot, 

které jsme jiţ zde uvedli, můţeme jednoznačně vidět, ţe v tomto muţstvu se zaměřují 

v tréninkové jednotce primárně na osvojování dovedností. Trénink střelby zařazují u HC 

Krkonoše (16%) i HC Sparta Praha (17,6%) zhruba ve stejném poměru. Nakonec porovnáme 

hru na malém prostoru, coţ je činnost, které bychom se podle nejnovějších trendů ze zahraničí 

měli věnovat v této věkové kategorie nejvíce. Jednoznačně nejvíce provádějí hru na malém 

prostoru v klubu HC Krkonoše, a to průměrně 27,7% z celkové doby tréninku. Podstatně hůře 

je na tom HC Sparta Praha, která tuto činnost zařazuje do tréninkové jednotky v 14,3% 

tréninkového času. Doslova katastrofální je výsledek u HC Hvězda Praha, protoţe v tomto 

klubu provádějí hru na malém prostoru pouze v 8,3% tréninkové doby, coţ je vzhledem 

k doporučovaným 60% od USA hockey i IIHF obrovský rozdíl. K tomuto číslu 

doporučovanému ze zahraničí se nepřiblíţilo ani jedno ze sledovaných muţstev, jediný klub 

HC Krkonoše se alespoň přiblíţil doporučovaným 30% od Bukače a Studničky. 
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Graf č. 1: Porovnání prŧměrných časŧ (%) věnovaným zkoumaným činnostem 

 

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované zkoumaným činnostem u všech tří sledovaných 

muţstev. 

Z grafu č. 1 lze na první pohled vyčíst, ţe jednoznačně nejvíce času se věnuje v tréninku 

sledovaných klubů nácviku bruslení, především v muţstvu HC Sparta Praha. Dále zde 

můţeme vidět, ţe HC Sparta Praha nebyla ani v jedné ze zkoumaných činností na pomyslném 

posledním místě. Naopak HC Krkonoše mělo nejmenší zastoupení všech činností 

v tréninkové jednotce, výjimkou je hra na malém prostoru, tuto důleţitou herní činnost 

zařazují do tréninku nejvíce ze všech sledovaných klubů, jelikoţ bychom se podle 

nejnovějších trendů, které pocházejí z USA, měli této činnosti věnovat v 60% tréninkového 

času, svědčí to o tom, ţe i toto muţstvo z Krkonoš se snaţí o kvalitní práci s mládeţníky.  

Klub HC Hvězda Praha „zvítězil“ ve třech sledovaných herních činnostech, konkrétně to je 

uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání a především střelba, protoţe více času neţ věnují 

v tomto klubu střelbě, věnuje pouze HC Sparta Praha tréninku bruslení. Naopak podstatně 

málo se vyskytuje během tréninkových jednotek v muţstvu HC Hvězda Praha hra na malém 
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prostoru, coţ je podle mého názoru i podle moderních doporučení zásadní chyba v tréninku 

této kategorie. 

 

Graf č. 2: Porovnání prŧměrného času (%) věnovanému nácviku bruslení 

 

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované nácviku bruslení u všech tří muţstev. 

 

Tento graf nám jasně ukazuje, ţe se nácviku bruslení věnují především v klubu HC Sparta 

Praha (51,6 %), ale na druhou stranu i ve zbývajících dvou klubech, se této dovednosti věnují 

shodně 32,2% z celkového času tréninkové jednotky, coţ je o 2 % více neţli v hypotéze. 

Jelikoţ bruslení je základní dovednost, kterou je nutné ovládat, abychom mohli hrát lední 

hokej, této činnosti bychom měli věnovat v hokejových začátcích nejvíce času a 4. třída do 

těchto začátků zcela jistě ještě patří. Tyto výsledky nám ukazují vyspělost a informovanost 

všech trenérů sledovaných muţstev, protoţe všech sledovaná muţstva tuto dovednost osvojují 

přes 30% tréninkového času. 
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Graf č. 3: Porovnání prŧměrného času (%) věnovanému nácviku uvolňování hráče s 

kotoučem 

 

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované nácviku uvolňování hráče s kotoučem u všech 

tří muţstev. 

 

Podle grafu č. 3 je patrné, ţe u této herní činnosti jednotlivce nejsou mezi sledovanými kluby 

příliš velké rozdíly. Nejvíce však tuto činnost trénují v klubu HC Hvězda Praha, celkem 

nacvičují vedení kotouče v 26,6% tréninkové doby. HC Sparta Praha zařazuje tuto činnost o 

4% tréninkového času méně, coţ je celkem 22,6%. Nejméně provádí nácvik této činnosti HC 

Krkonoše, v průměrné tréninkové jednotce 14,3% tréninkového času. Domníváme se, ţe tato 

porce času okolo 20% z celkové doby tréninku je optimální pro tuto kategorii. 
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Graf č. 4: Porovnání prŧměrného času (%) věnovanému nácviku přihrávání  

 

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované nácviku přihrávání u všech tří muţstev. 

 

Graf č. 4 nám zobrazuje data, která jsme získali pozorováním zaměřeným na čas věnovaný 

nácviku přihrávání a jejímu zpracování. Nejvíce času jednoznačně této herní činnosti 

jednotlivce věnují v muţstvu HC Hvězda Praha, v průměrné tréninkové jednotce tuto činnost 

nacvičují 23,8% tréninkové doby. Podstatně méně přihrávání trénují v ostatních sledovaných 

klubech. HC Sparta Praha nacvičuje přihrávání v 16,6% času z celkové doby tréninku a HC 

Krkonoše dokonce pouhých 9,3%, coţ je velmi malé číslo a trenéři této kategorie by měli 

zváţit, zda si tato důleţitá herní činnost jednotlivce nezaslouţí více času a prostoru v jejich 

tréninkovém procesu. 
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Graf č. 5: Porovnání prŧměrného času (%) věnovanému nácviku střelby 

    

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované nácviku střelby u všech tří muţstev. 

 

Z tohoto grafu je jednoznačně vidět, ţe obrovskou porci času v tréninku střelbě poskytují 

v klubu HC Hvězda Praha, průměrně 37,2% tréninkového času, coţ je obrovské číslo, které je 

na úkor jiných herních činností např. hry na malém prostoru. Hra na malém prostoru je 

činnost, které by se měli trenéři této kategorie, věnovat spolu s bruslením nejvíce, ale zde 

tomu tak není. Optimální doba věnovaná nácviku střelba by mohla být okolo 15-20% 

tréninkové doby. Do tohoto rozmezí spadají zbylé dva kluby. HC Sparta Praha trénuje střelbu 

v 17,6% a HC Krkonoše v 16% tréninkového času. 
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Graf č. 6: Porovnání prŧměrného času (%) věnovanému hře na malém prostoru 

 

Legenda: Procentuální zastoupení (%) průměrné doby při tréninku věnované hře na malém prostoru u všech tří muţstev. 

 

Graf č. 6 nám ukazuje dobu věnovanou hře na malém prostoru v tréninkové jednotce 

sledovaných muţstev. Jak bylo jiţ několikrát zmíněno, tato činnost by měla tvořit podle 

Bukače a Studničky 30% tréninkové náplně a podle USA hockey i IIHF dokonce 60%. Zde 

vidíme, ţe pouze HC Krkonoše se přiblíţilo alespoň tomu českému doporučení, kdyţ 

průměrně provádějí hru na malém prostoru v 27,7% tréninkové doby. Podstatně méně se tato 

činnost vyskytuje v tréninkových jednotkách HC Sparta Praha, v průměrném tréninku hra na 

malém prostoru zabere 14,3% tréninkového času. Doslova katastrofální je výsledek, který 

jsme zjistili u muţstva HC Hvězda Praha, protoţe v tomto klubu se tato činnost vyskytuje 

pouze v 8,3% času tréninkové jednotky. Toto číslo je velmi vzdáleno od doporučovaných 

30%. 
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Tabulka č. 33: Porovnání využití počtu stanovišť při prŧměrné tréninkové jednotce 

ZKOUMANÉ KLUBY PRŦMĚRNÝ POČET STANOVIŠŤ 

HC HVĚZDA PRAHA 3 

HC KRKONOŠE 3 

HC SPARTA PRAHA 2 

 

Legenda: Průměrný počet stanovišť při tréninku sledovaných klubů, výsledky jsou zaokrouhlené na celá čísla. 

 

Tato tabulka č. 30 nám slouţí především k ověření H2. Průměrný počet stanovišť vyuţitých 

při tréninkových cvičeních na zmenšeném prostoru u sledovaných klubů jsme zaokrouhlili na 

celá čísla. U klubů HC Hvězda Praha a HC Krkonoše nám vyšli shodné výsledky, které 

korespondují s doporučeními od USA hockey a IIHF. Nejlépe bychom mohli vyhodnotit 

muţstvo HC Hvězda Praha, jelikoţ během všech třech sledovaných tréninkových jednotek, 

prováděli cvičení na malém prostoru s vyuţitím stanovišť. V nejznámějším a 

nejpopulárnějším českém klubu, HC Sparta Praha vyuţívají velmi málo stanovištního 

tréninku, ve dvou námi sledovaných tréninkových jednotkách vůbec nevyuţili stanovišť a 

nepraktikovali cvičení na zmenšeném prostoru. 
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6.5  Porovnání s nejnovějšími trendy 

 

Námi získané a jiţ dříve uvedené výsledky našeho bádání porovnáme s nejnovějšími trendy, 

které vydali a doporučují USA hockey, IIHF, případně u nás Bukač se Studničkou. USA 

hockey a IIHF shodně doporučují se věnovat hře na malém prostoru v 60% tréninkového 

času. Tomuto číslu se však ani jeden ze zkoumaných klubů nepřiblíţil. Ale Bukač se 

Studničkou se domnívají, ţe tato činnost by měla být prováděna z 30% celkové doby 

tréninkové jednotky a této hodnotě se jiţ alespoň jeden ze zkoumaných klubů přiblíţil. HC 

Krkonoše tuto činnost provádějí průměrně ve 27,7% tréninkové doby. Avšak tristní výsledky 

v porovnání s těmito doporučeními nám vyšly u zbylých dvou sledovaných muţstev. HC 

Sparta Praha věnuje hře na malém prostoru průměrně 14,3 % tréninkové času a HC Hvězda 

Praha pouhých 8,3%. Co se týká vyuţití stanovišť, tak zde jsou výsledky porovnatelné daleko 

lépe s jiţ zmíněnými doporučeními. USA hockey i IIHF opět shodně doporučují vyuţívat 3 

stanoviště, Bukač se Studničkou uvádějí, ţe bychom měli v tréninku pouţít maximálně 4 

stanoviště. U muţstev HC Krkonoše a HC Hvězda Praha se vyskytují průměrně v tréninku 3 

stanoviště, HC Sparta Praha vyuţila stanoviště pouze na jedné ze třech sledovaných jednotek, 

a to stanoviště 2. Čas věnovaný bruslení USA hockey, ani IIHF nevymezuje, pouze u nás 

Bukač se Studničkou doporučují věnovat 60% tréninkového času bruslení a osvojování 

dovedností. Toto číslo všichni tři zkoumané kluby dokonce převýšili, průměrně v HC Sparta 

Praha věnují těmto činnostem 85,7% tréninkové doby, v klubu HC Hvězda Praha 91,7% a 

v klubu HC Krkonoše 72,3%. Taktickým dovednostem se nevěnovali ani v jednom ze 

sledovaných klubů, přitom Bukač a Studnička uvádějí, ţe bychom se měli taktice věnovat 

v 10% tréninkové doby. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7  Diskuze 

 

Výše uvedené tabulky a grafy se získanými daty nám budou slouţit k ověření a zhodnocení 

všech tří stanovených hypotéz. Všechny tři hypotézy byly vytvořeny na základě moderních 

doporučení, jak ze zahraničí, tak z ČR. Hypotéza 1 byla vytvořena na základě doporučení od 

Bukače a Studničky, zbylé dvě jsme ustanovili podle USA hockey a IIHF. 

 

Hypotéza 1 

Kluby v ČR zařazují v náhodně vybrané tréninkové jednotce 4. třídy trénink bruslení bez 

kotouče v minimálním podílu 30% tréninkové doby v klubech všech výkonnostních kategorií. 

Tato hypotéza se potvrdila u všech tří sledovaných muţstev. HC Sparta Praha věnovala 

bruslení bez kotouče 51,6% tréninkového času, coţ je téměř dvojnásobek stanovených 30%, 

hypotéza byla potvrzena. HC Hvězda Praha osvojuje bruslařské dovednosti v 32,2% 

tréninkové doby, coţ znamená, ţe i zde se hypotéza potvrdila. HC Krkonoše trénuje bruslení 

v průměru úplně stejně jako v klubu HC Hvězda Praha, to znamená v 32,2% tréninkové doby 

a tudíţ se hypotéza také potvrdila. 

 

Hypotéza 2 

Všechny zkoumané kluby praktikují stejný počet stanovišť při cvičeních na zmenšeném 

prostoru v rámci náhodně vybrané tréninkové jednotky. 

Hypotéza 2 se podle získaných a uvedených dat nepotvrdila. HC Hvězda Praha i HC 

Krkonoše sice shodně vyuţívají při cvičeních na zmenšeném prostoru v průměru 3 stanoviště, 

ale HC Sparta Praha stanoviště vyuţila pouze v jedné z navštívených tréninkových jednotek a 

vyskytly se tam stanoviště pouze 2. 
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Hypotéza 3 

Hra na malém prostoru je v českých klubech zastoupena alespoň v 60% tréninkového času. 

Poslední uvedená hypotéza se nepotvrdila ani u jednoho zkoumaného klubu. Stanoveným 

60%, které doporučují, jak USA hockey, tak i IIHF, se nepřiblíţilo ani jedno muţstvo. HC 

Krkonoše praktikují hru na malém prostoru v 27,7% tréninkové doby. HC Sparta Praha 

věnuje této herní činnosti jenom 14,3% času z tréninkové jednotky a HC Hvězda Praha 

dokonce pouhých 8,3%, coţ znamená, ţe nebyla potvrzena hypotéza u všech sledovaných 

muţstev zcela jednoznačně. 

 

Z těchto ověřených hypotéz nám vyplývá, ţe se kluby v ČR u kategorie 4. třída příliš neřídí a 

netrénují podle dostupných doporučení, jak ze zahraničí, ani z ČR, přesto, ţe Bukač se 

Studničkou vydali přehledný souhrn těchto doporučení, který je dostupný pro všechny trenéry 

a je k zakoupení od ČSLH. Naopak velmi kladné zjištění je, ţe ve všech zkoumaných klubech 

věnují dostatek času nácviku a osvojování bruslařských dovedností. Nejvíce se bruslení věnují 

v klubu nejvyšší výkonnostní kategorie. HC Sparta Praha provádí bruslení bez kotouče 

dokonce v 51,6% tréninkového času. Avšak se domnívám, ţe se zde aţ příliš zaměřují na 

celoplošný trénink a velmi málo vyuţívají cvičení na malém prostoru s vyuţitím stanovišť. 

V tomto ohledu zase vynikají zbylé dva kluby, především HC Hvězda Praha, která pouţila 

stanoviště ve všech třech sledovaných tréninkových jednotkách. Hra na malém prostoru by 

měl být základ tréninkové jednotky této kategorie, USA hockey a IIHF doporučují provádět 

tuto činnost v 60 % času z tréninku, Bukač se Studničkou uvádějí 30%. Ani jedno z muţstev 

se nepřiblíţilo zmíněným 60%, pouze HC Krkonoše se přiblíţilo českému doporučení, 

protoţe tam se hra na malém prostoru vyskytuje v 27,7% tréninkové doby. 
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8  Závěr 

 

Bakalářská práce byla zaměřena na výzkum, jehoţ cílem bylo zjistit zastoupení vybraných 

herních činností v tréninkových jednotkách 4. tříd v ČR a porovnat je s nejnovějšími trendy, 

které doporučují USA hockey a IIHF, případně Bukač a Studnička. Dalším cílem bylo zjistit 

vyuţití tréninku na zmenšeném prostoru u českých muţstev, který je charakteristický 

rozdělením ledové plochy na stanoviště. Ke zkoumání byly vybrány tři kluby v ČR odlišné 

výkonnostní kategorie: HC Sparta Praha, HC Hvězda Praha a HC Krkonoše. Zaměřili jsme se 

na kategorii 4. třída, coţ jsou děti ve věku okolo 9 let. Celkem jsme navštívili kaţdý klub 

třikrát během jednoho kalendářního týdne. 

Nejprve jsme se zabývali teoretickou částí, ve které jsme provedli charakteristiku sledované 

skupiny, její věkové a vývojové zákonitosti, dále jsme se zaměřili na sledované herní činnosti, 

to znamená bruslení, uvolňování hráče s kotoučem, přihrávání, střelba a hra na malém 

prostoru. Museli jsme také charakterizovat trénink sledované kategorie (4. třída) a uvést do 

tabulky nejnovější doporučení, která jsou k dispozici. 

Praktická část začala stanovením 3 hypotéz, které museli být později potvrzeny nebo 

vyvráceny. Získaná data ze sledovaných jednotek jsme zaznamenávali do připravených 

hodnotících protokolů. Tyto data jsme zpracovali, vyhodnotili a uvedli do přehledných 

tabulek u všech navštívených jednotek, i u všech muţstev. Vytvořili jsme u kaţdého klubu ze 

tří sledovaných jednotek, jednu průměrnou tréninkovou jednotku. Pro kaţdou zkoumanou 

herní činnost jsme vytvořili sloupcový graf, který porovnává všechny tři kluby. Tato práce 

byla také zaměřena na vyuţití tréninku na zmenšeném prostoru. Nejčastěji se vyuţívá 

stanovišť, která také doporučují pouţívat USA hockey, IIHF, ale i Bukač a Studnička. Poté 

jsme získané výsledky porovnali právě s těmito doporučeními, abychom zjistili, jak se trenéři 

u nás informují o nejnovějších trendech a zda je také vyuţívají. Nakonec jsme museli ověřit 

stanovené hypotézy. Hypotéza 1 se nám potvrdila u všech sledovaných muţstev, hypotéza 2 

se nám nepotvrdila, stejně tak se nepotvrdila hypotéza 3 ani u jednoho ze zkoumaných klubů. 

Získané výsledky nám jasně ukázali, ţe všech muţstva se zaměřují primárně na bruslařské 

dovednosti a trénink herních činností jednotlivce, coţ je podle mého názoru správná cesta, 

avšak na druhou stranu tyto kluby velmi málo do svých jednotek zařazují hru na malém 

prostoru. Pouze u muţstva HC Krkonoše se vyskytuje tato činnost okolo 30% tréninkové 

doby, coţ se domníváme, je ideální čas věnovaný této činnosti. Dnešní hokej je primárně o 
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bruslení, jelikoţ se tato úţasná hra v tomto směru posunula ohromně vpřed, je důleţité tuto 

dovednost neustále rozvíjet a v raném věku této dovednosti věnovat obrovskou porci času. 

Tato myšlenka se nám potvrdila u všech třech muţstev, všechny tři kluby věnují bruslení přes 

30% tréninkové doby, HC Sparta Praha praktikuje bruslení bez kotouče dokonce v 51,6 % 

tréninkového času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Seznam použitých zdrojŧ 

 

1. BOMPA, Tudor O., HAFF, G. Periodization: theory and methodology of training. 5th ed. 

Champaign, IL.: Human Kinetics, 2009. ISBN 07-360-7483-X. 

2. BUKAČ, L. Koučování mládeže ledního hokeje. 1. vyd. Praha: ČSLH, 2012. 

3. BUKAČ, L., STUDNIČKA, P. Dlouhodobý trénink mládeže. Metodická příručka. Praha: 

ČSLH, 2012. 

4. ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika. Praha: SPN, 1977. 

5. DOVALIL, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. 2. vyd. Praha: 

Karolinum, 1998. 36 s. ISBN 80-718-4653-8. 

6. DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-807-

3761-301. 

7. DRABIK, J. Children and Sports Training. Island Pont (USA): Stadion Publishing 

Company, 2006. 250 s. 

8. HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha: PF, 2001. 

9. KOSTKA, V. a kol. Lední hokej. Praha: SPN, 1981. 

10. KOSTKA, V. Moderní hokej. Praha: Olympia, 1984. 

11. MALÁ, H., KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. 206 s. 

12. PAVLIŠ, Z. a kol. Příručka pro trenéry ledního hokeje. I. část. Přípravka 1. – 3. třída. 

Praha: ČSLH, 2007. 

13. PAVLIŠ, Z. a kol. Příručka pro trenéry ledního hokeje.  II. část. Přípravka 4. – 5. třída. 

Praha: ČSLH, 2010. 

14. PAVLIŠ, Z., PERIČ, T. Abeceda hokejového bruslení.  2. vyd. Praha: ČSLH, 2007, 89 s. 

ISBN 80-900-1888-2. 

15. PERIČ, T. Lední hokej: trénink budoucích hvězd. 1. vyd. Praha, 2002, 127 s. ISBN 80-

247-0472-2. 



74 
 

16. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 192 s. ISBN 978-80-247-

2643-4. 

17. Red, white and blue hockey brochure    [online].   [cit.   2014 – 10 - 6].   Dostupné z: 

http://assets.ngin.com/attachments/document/0044/4560/USA120003_8U_ParentGuide_

WEB.pdf 

18. STAMM, L. Laura Stamm's power skating. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 

2010. ISBN 07-360-8624-2. 

19. STUDIE V RÁMCI TRENÉRSKÉ ŠKOLY PREZENTOVANÁ NA SEMINÁŘI V 

OSTRAVĚ. Srovnání celoplošného tréninku a tréninku na zmenšených prostorech. Praha: 

ČSLH, 2012. 

20. SUCHÝ, J. a kol. Biologie dítěte. Praha: SPN, 1970. 

21. ŠTILEC, M. Sportovní příprava dětí a mládeže: určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a 

sportu. 1. vyd. Praha: SPN, 1989, 212 s. ISBN 80-706-6026-0. 

22. Teaching skills   [online].   [cit.   2014 – 13 - 6].   Dostupné z: 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/3_ItC_Teachin

g_Skills.pdf 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Seznam grafŧ  

 

Graf č. 1: Porovnání průměrných časů (%) věnovaným zkoumaným činnostem 

Graf č. 2: Porovnání průměrného času (%) věnovanému nácviku bruslení 

Graf č. 3: Porovnání průměrného času (%) věnovanému nácviku uvolňování hráče s kotoučem 

Graf č. 4: Porovnání průměrného času (%) věnovanému nácviku přihrávání  

Graf č. 5: Porovnání průměrného času (%) věnovanému nácviku střelby 

Graf č. 6: Porovnání průměrného času (%) věnovanému hře na malém prostoru 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Čas strávený na kotouči: skupina Praha 4.třída (ČSLH, 2012) 

Tabulka č. 2: Počet střel: skupina Praha 4. třída (ČSLH, 2012) 

Tabulka č. 3: Časový význam tréninkové jednotky: skupina Praha a Olomouc 4. a 5. třída 

(ČSLH, 2012) 

Tabulka č. 4: Doporučení od USA hockey, IIHF a Bukače se Studničkou 

Tabulka č. 5: Hodnotící protokol zastoupení herních činností vyjádřený v čase 

Tabulka č. 6: Hodnotící protokol pro počet stanovišť 

Tabulka č. 7: Přehled návštěv vybraných klubů 

Tabulka č. 8: Navštívené tréninkové jednotky – HC Hvězda Praha 

Tabulka č. 9: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 1 

Tabulka č. 10: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 1 

Tabulka č. 11: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 2 

Tabulka č. 12: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 2 



76 
 

Tabulka č. 13: Herní činnosti v minutách – HC Hvězda Praha 3 

Tabulka č. 14: Počet stanovišť – HC Hvězda Praha 3 

Tabulka č. 15: Průměrná tréninková jednotka HC Hvězda Praha 

Tabulka č. 16: Navštívené tréninkové jednotky – HC Krkonoše 

Tabulka č. 17: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 1 

Tabulka č. 18: Počet stanovišť – HC Krkonoše 1 

Tabulka č. 19: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 2 

Tabulka č. 20: Počet stanovišť – HC Krkonoše 2 

Tabulka č. 21: Herní činnosti v minutách – HC Krkonoše 3 

Tabulka č. 22: Počet stanovišť – HC Krkonoše 3 

Tabulka č. 23: Průměrná tréninková jednotka HC Krkonoše 

Tabulka č. 24: Navštívené tréninkové jednotky – HC Sparta Praha 

Tabulka č. 25: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 1 

Tabulka č. 26: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 1 

Tabulka č. 27: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 2 

Tabulka č. 28: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 2 

Tabulka č. 29: Herní činnosti v minutách – HC Sparta Praha 3 

Tabulka č. 30: Počet stanovišť – HC Sparta Praha 3 

Tabulka č. 31: Průměrná tréninková jednotka HC Sparta Praha 

Tabulka č. 32: Porovnávání získaných hodnot u sledovaných klubů v procentech (%) 

Tabulka č. 33: Porovnání vyuţití počtu stanovišť při průměrné tréninkové jednotce 

 

 



77 
 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Tréninková jednotka č. 1 - HC Hvězda Praha 

 

 

 



78 
 

Příloha č. 2: Tréninková jednotka č. 2 - HC Hvězda Praha 

 

 

 



79 
 

Příloha č. 3: Tréninková jednotka č. 2 - HC Hvězda Praha 

 

 

 



80 
 

Příloha č. 4: Tréninková jednotka č. 3 - HC Hvězda Praha 

 

 



81 
 

Příloha č. 5: Tréninková jednotka č. 3 - HC Hvězda Praha 

 

 



82 
 

Příloha č. 6: Tréninková jednotka č. 1 - HC Krkonoše 

 

 



83 
 

Příloha č. 7: Tréninková jednotka č. 1 - HC Krkonoše 

 

 



84 
 

Příloha č. 8: Tréninková jednotka č. 2 - HC Krkonoše 

 

 



85 
 

Příloha č. 9: Tréninková jednotka č. 2 - HC Krkonoše 

 

 



86 
 

Příloha č. 10: Tréninková jednotka č. 3 - HC Krkonoše 

 

 



87 
 

Příloha č. 11: Tréninková jednotka č. 1 - HC Sparta Praha 

 

 



88 
 

Příloha č. 12: Tréninková jednotka č. 2 - HC Sparta Praha 

 

 



89 
 

Příloha č. 13: Tréninková jednotka č. 3 - HC Sparta Praha 

 

 

 

 



90 
 

Příloha č. 14: Tréninková jednotka č. 3 - HC Sparta Praha 

 

 

 


