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Abstrakt 

 

Název:     Rozvoj herního myšlení pro starší ţáky ledního hokeje  

 

Cíle:  Tato práce se zaměřuje na rozvoj herního myšlení. Jsou zde vysvětleny 

základní teoretické principy procesu herního myšlení a rovněţ jsou zde 

popsány způsoby pro rozvoj herního myšlení. 

 

Metody:  V mé práci budu pouţívat analytickou metodu. Nejdříve budu analyzovat 

psychické jevy, které popíši a vysvětlím v jednotlivých kapitolách. Poté 

budu představovat moţnosti a prostředky, jimiţ můţeme rozvíjet herní 

myšlení. Tyto prostředky popíši a graficky znázorním související cvičení. 

      

Výsledky: Po prostudování literárních zdrojů jsem došel k závěru, ţe 

k maximálnímu rozvoji herního myšlení je třeba častého opakování. Hry 

by měly tvořit podstatnou část kaţdé tréninkové jednotky. Hráči budou 

v zápase mnohem více rozhodní, budou mít odvahu vzít na sebe riskantní 

situace a kreativně se s nimi vypořádat. 

 

Klíčová slova: Psychické jevy, hry, herní mapa, herní myšlení 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Game Intellect Improvement for U13 and U14 Ice Hockey Players 

 

Objectives:  This work is focused on improving game intellect. It explains basic 

theoretic principles of game thinking proces and describing manners for 

improvement game intellect. 

 

Methods:  In my thesis I used an analythic method. First, I will analyse the 

psychical phenomena. I described them and explained them in separated 

chapters. Then I will introduce possibilities and resources, with which 

we could improve game intellect. I will describe these resources and 

graphically explain them in game exercises. 

 

Results:       After peruse of literature resources, I made a conclusion, that for 

improvement of game intellect, we need frequent repetition. The games 

should take the main part of the training session. Players will be better 

at game decisions. They will have more courage in risky game 

situations and then make creative solution. 

 

Keywords: Psychical phenomena, games, game memory, game intellect
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1. Úvod 

 

V dnešní době máme velice dobře probádanou úroveň trénovanosti fyzické části těla. 

Víme, jaké fyziologické procesy se v těle dějí a jak biochemické procesy postupují. 

Proto umíme správně dávkovat trénink pro získání nejlepšího fyzického výkonu. 

V současnosti ale zaostává psychická stránka sportovce. Sportovci, ať uţ 

v individuálních nebo kolektivních sportech, podléhají své úrovni psychické síly. Je 

nutné vychovávat sportovce jak fyzicky, tak intelektuálně schopné. Nevyhrává vţdy 

fyzicky nejsilnější, nejrychlejší a nejobratnější sportovec ale sportovec s fyzickou 

kondicí, který má tak zvaně „pod čepicí“. 

Herní myšlení je dovednost řešit herní situace ve hře, anticipovat a předvídat pohyb 

spoluhráčů, protivníků a kotouče. Podle toho vyvozovat nejvhodnější řešení pro 

danou herní situaci. V této práci nastiňuji moţnosti jak toto myšlení zlepšovat na 

základě rozboru základních psychických jevů specifických pro lední hokej a 

následně předkládám moţné nástroje, jakými toho lze dosáhnout. 

Věřím, ţe práce bude hodnotným příspěvkem k tématu herního myšlení, k tématu, 

které má budoucnost a je ještě málo probádané. Očekávám, ţe budou přibývat 

poznatky z kognitivní teorie a psychologie sportu, čímţ se bude nadále zvedat 

hráčská úroveň. 
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2. Současný stav bádání 

 

2.1. Psychická problematika rozvoje herního myšlení 

V současnosti je nejvíce plodným na téma herního myšlení v oboru lední hokej 

PhDr. Luděk Bukač, který spojuje ve svých knihách lední hokej a psychické jevy. 

Bukač (2005) uvádí, ţe „Kognitivní vývoj umožňuje plynulé přizpůsobování se dílčím 

mentálním podnětům (učení, trénink, utkání).“  Coţ vychází z kognitivní teorie, 

kterou Říčan (2008) popisuje takto „ Pojem kognice neboli poznávání v psychologii 

zahrnuje velké množství psychických jevů a jim odpovídajících procesů, resp. funkcí 

a schopností.“ Obsahem kognitivní teorie jsou procesy důleţité pro lední hokej, jako 

je vnímání, paměť a hlavně vrcholný proces myšlení. Podle Sternberga (2002) „se 

kognitivní psychologie zabývá otázkou, jak lidé vnímají informace, učí se jim, 

pamatují si je a přemýšlejí o nich.“ Tyto jevy se navzájem ovlivňují a prolínají spolu 

s emocionální sloţkou. Podle Bukače (2005) „V herní zátěži existuje funkční 

propojení kognice a emocionality.“ Coţ znamená, ţe kognice je silně ovlivňována 

emocemi, ty pak mohou být kognitivním procesům prospěšné nebo naopak jim 

mohou uškodit. To je dáno povahou stresu. Jestliţe to bude pozitivní stres, je 

pravděpodobné, ţe kognitivní procesy budou fungovat lépe neţ při negativním stresu 

a naopak. Tyto procesy se dějí velice rychle. Goleman (1997) říká, ţe „Emoční mysl 

reaguje mnohem rychleji než naše racionální myšlení. Jedná okamžitě: ani na 

okamžik nezastaví, aby zvážila, co to vlastně dělá. Její pohotovost znemožňuje použít 

analytické úvahy, které jsou charakteristické pro naše racionální myšlení. Během 

evoluce se tato rychlost uplatňovala především při těch nejzákladnějších 

rozhodnutích.“ Tyto emoční reakce se spouštějí i při hře ledního hokeje. Pak hráči 

odstupem času po uklidnění dochází, co vlastně udělal, a ptá se „Proč jsem to 

udělal.“ 

Podle Bukače (2014) „Nadměrně zvýšené emocionální reakce obvykle přehlušují 

rozumovou a mentální kontrolu.“ To vysvětluje selhání i těch nejlepších hráčů 

v závěru utkání. Touha vyhrát můţe přinášet různé emoce - jak pozitivní, tak i 

negativní. 
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Důleţitým faktorem pro herní myšlení je tvořivost hráče a jeho představy; přináší tím 

originalitu a nečekané manévry na hřišti.  Podle Slepičky a kol. (2009) „Fantazijní 

představy jsou nadstavbou nad pouhou reprodukcí tím, že obsahují něco nového. 

Zpravidla vznikají montáží známých prvků neobvyklým způsobem do nového 

představovaného jevu (nadsázka, metafora). Ve sportu je obrazotvornost nástrojem 

inovací.“ Je to celkově netradiční způsob pojetí herní situace, kdy řešení je nečekané 

nebo pro soupeře překvapivé. 

 

2.2. Problematika hry a nástrojů 

Psychické procesy spolu s emoční inteligencí nejlépe procvičujeme při hře.  

V tradiční tréninkové jednotce je to nejčastěji hra malém prostoru, kdy dochází 

k celkovému zintenzivnění průběhu hry. Na hráče je vyvíjen časový a prostorový 

tlak, coţ působí jak na jejich emocionální inteligenci, tak na další psychické procesy 

jako je paměť, vnímání, kreativita a řešení herních situací. Malý prostor při hře má za 

následek častější kontakt s kotoučem z toho vyplývá i větší moţnost přímo 

ovlivňovat hru. Hráč musí daleko častěji řešit herní situace, do kterých se 

dostává.Více herních situací v jednom časovém úseku hry znamená více změn 

pohybu a variabilní napojování a propojování herních paměťových schémat. 

 

Pro trénink off-ice v USA vytvořili kognitivní softwarový program Hockey 

IntelliGym, který spojuje kognitivní procesy s herním myšlením. Trénink je zaloţen 

na počítačovém programu, který ovládá sám hráč. Je to zcela odlišná metoda 

trénování rozvoje herního myšlení, a to hlavně ve způsobu jakým je toho dosaţeno. 

Hráč rozvíjí své herní myšlení hrou na počítači. Nemá tedy ţádnou fyzickou námahu 

ale pouze jen psychickou. Hra vyhodnocuje dosaţené výsledky a přizpůsobuje další 

obtíţnost samotnému hráči.  
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3. Cíle, úkoly a metodika práce 

 

3.1. Cíle a úkoly práce 

Cílem této práce je popsat jak lze rozvíjet herní myšlení převáţně u starších ţáků. 

Bude zde uvedeno, jaké základní psychické jevy nejvíce ovlivňují myšlení ve hře. 

Tyto jevy budou dále postupně rozebírány, abychom tak mohli pochopit, jak jsou 

navzájem propojeny a jak spolu kooperují. Jednotlivé psychické jevy dopodrobna 

rozeberu, včetně odkazů na odbornou literaturu, ale budu se zabývat pouze faktory 

přímo týkající se ledního hokeje. Zdůrazním tak nejdůleţitější a nejpodstatnější 

aspekty a pokusím se stručně zdůvodnit, proč a jakými způsoby rozvíjet herní 

myšlení. 

Dále v práci budu analyzovat nástroje nebo prostředky, kterými můţeme docílit 

rozvoje herního myšlení. Tyto nástroje pak řádně popíši podle uvedených zdrojů a 

graficky uvedu praktická cvičení, kterých je moţno pouţít. 

Na závěr zmíním vzpomínky některých bývalých hráčů, kteří hráli lední hokej na 

vrcholové úrovni a byli reprezentanty svých zemí. 

 

3.2.Metodika práce 

V práci budu pouţívat metodu analýzy. Prozkoumám, jak celek funguje po částech a 

tyto pak uvedu ve své  práci. Z uvedených informací budu následně dedukovat, jak 

zmíněné psychické jevy fungují a pokusím se naznačit jak je lze systematicky zařadit 

do tréninkové jednotky. 

Dále pouţiji vztahovou analýzu, protoţe mozek pracuje jako jednotný systém a 

určité psychické procesy jsou mezi sebou více nebo méně provázány či ovlivňovány. 

Psychické jevy tak mohou působit jako zesilovače nebo tlumiče. Tím se můţeme 

dopracovat k poznání pozitivních nebo negativních vlivů a jak se těmto aspektům 

vyhýbat nebo je naopak cíleně navozovat ku prospěchu rozvoje herního myšlení. 
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4. Deskriptivně-analytická část 

4.1. Psychické jevy v ledním hokeji 

V této části bakalářské práce budu popisovat základní psychologické jevy, kterými 

jsou paměť, vnímání, myšlení, řešení problémů a tvořivost. Tyto jevy a procesy se 

navzájem ovlivňují a prolínají, čím lepší je jejich kooperace, tím rychlejší a sloţitější 

procesy vznikají v myšlení, které pak vyústí v lepší výkon. 

Tento souhrn faktů se označuje jako kognitivní teorie. Podle Říčana (2008) „Pojem 

kognice poznávání v psychologii zahrnuje velké množství psychických jevů a jim 

odpovídajících procesů, resp. Funkcí a schopností. Patří sem zejména vnímání, 

představivost, paměť a zvláště myšlení jako vrcholná forma poznávání.“ 

Díky kognici dokáţeme lépe pochopit herní situace a lépe se je učit. 

 

4.1.1. Paměť a paměťová herní mapa 

Hráč ledního hokeje si během hraní vytváří tzv. herní paměť. To znamená, ţe si 

dokáţe zapamatovat herní situace, které odehrál, a podle nich opět vyvolává 

vzpomínky. Tím řeší nebo předvídá herní situace, do kterých se v budoucnosti 

dostane. Tuto paměť získává herní praxí. Podle Bukače (2014) Funkční systémy 

mozku, které mentalizují děj utkání, ukládají potřebné informace do paměti a 

z paměti je i vyvolávají. Na tuto schopnost mozek musí být trénován. Hlavním 

prostředkem je herní trénink a utkání.“ 

Dále Bukač (2014) říká, ţe „Paměť je základním zdrojem výkonu. Herní paměť se 

tvoří herním tréninkem a herní praxí“. 

V herní praxi tedy vnímáme pohyb kolem sebe, který dále zpracováváme v našem 

mozku, kam situace ukládáme, a při zopakování podobné jiţ uloţené herní situace se 

nám vybaví moţné řešení. Tyto záznamy jsou v psychologii známy jako engramy. 

„Vznikající paměťové stopy (engramy), reprezentace (zpracovávání a zakódování 

přímých herních informací ve vědomí) jsou jako soubor herních informací ukládány 

do mysli hráče. Zakódování umožňuje znovuvyvolávání.“ (Bukač, 2014, s. 53) 
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Pro neustálé zlepšování herní paměti, a hlavně pro udrţování engramů, je potřeba hru 

často opakovat. Tím nabudeme zkušenosti, herní dovednosti a herní praxi.  

 

Označujeme je jako stadia paměťového procesu. 

Paměťové procesy dělíme podle Říčana (2008, s. 72) na stadia 

1. uloţení (vštípení) do paměti, 

2. podrţení v paměti 

3. vybavení. 

Ve hře tak pouţíváme aktivní zapamatování herní situace, které jsou opakujícím se 

procesem. Jsou pokaţdé originální, ale mají svojí hlavní šablonu. 

Kupříkladu pojede-li hráč nájezd na brankáře z levé strany, tak kaţdý nájezd bude 

tím originálním, ale bude zde ta hlavní šablona. Hlavní šablona je charakteristikou 

herní situace. V našem případě nájezd na brankáře z levé strany. 

 

Pro udrţení paměťových stop nám dále pomáhá pozitivní stres, tzn. euforie, kdy 

dochází k provázání obou hemisfér mozku, které spolu vytvářejí pevnější 

vzpomínku. Emoční proţitek je ve hře častý, díky vyuţívání obou hemisfér v jednom 

okamţiku se ukládají herní data lépe do paměti a mohou pak být lépe 

znovuvybavována. „Čím dramatičtější prožitek, tím hlubší uložení příběhu.“ (Bukač, 

2014, s. 53) 

 

Základní druhy paměti 

Paměť je rozdělena na druhy paměti, hráč vyuţívá krátkodobou paměť a 

dlouhodobou paměť. Pod krátkodobou paměť spadá pracovní paměť, která vytváří 

spojení mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí. V dlouhodobé paměti pak 

pracujeme s autobiografickou pamětí a dále deklarativní a procedurální pamětí. Pro 

hráče jsou to základní druhy paměti, které ve hře vyuţívá, z nich tvoří svojí 

„kognitivní mapu“ (herní mapu). „Podobně jako u vnímání, dochází v průběhu 

tréninku i k precizaci pamětních představ. Mluvíme o speciální paměti. Tak např. 

slalomář po prohlídce trati je schopen reprodukovat věrně sestavy branek, zatímco 

laik si ve stejné situaci pamatuje jen kusé prvky. Orientační běžec po pohledu do 

mapy si po dlouhou dobu pamatuje cestu tam, kde laik se do mapy musí dívat 

opakovaně. Rozhodčí po zhlédnutí sestavy je schopen reprodukovat zastoupené 
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prvky, včetně chyb a laik má ve stejné situaci nepřesnou představu o viděných 

cvicích. Sportovní fanoušek si pamatuje sestavy a výkony (sportovní statistiku) 

mimořádným způsobem. Je to dáno zkušeností, motivací a pamatovanými schématy, 

která slouží jako „kognitivní mapy“ pro znovuvybavování.“ 

(Slepička a kol., 2009, s. 53) 

 

Krátkodobá paměť 

Podle Bukače (2014) je podstatou krátkodobé paměti pozornost. Hráč sleduje svoje 

okolí a registruje a uchovává v paměti po krátkou dobu, co viděl, to mu usnadňuje 

volbu řešení. Říčan (2008) to popisuje jako mţikový zásobník „Mžikové smyslové 

zásobníky paměti jsou zvláštním „zařízením“ krátkodobé paměti. Udržují v mysli na 

zlomek vteřiny to, co jsme právě vnímali. Tím nám umožňují, abychom z podnětů, 

které na nás působí, vybrali to, co nám právě zmizelo z očí, jako bychom ještě po 

zlomek vteřiny viděli.“ 

 

Pracovní paměť 

Pracovní paměť je spojení mezi pamětí krátkodobou a pamětí dlouhodobou, vyuţívá 

informace uloţené z obou druhů pamětí. „Dočasně v ní uchováváme nejen informace 

přicházející ze senzorických systémů, ale i data, která jsme si vybavili z dlouhodobé 

paměti.“ (Plháková, 2004, s. 202) 

V případě herní situace dochází k propojení a uvědomění, kde stojí hráči, a 

následnému poskytnutí informace, jak herní situaci řešit. 

 

Dlouhodobá paměť 

Dlouhodobou paměť vnímáme jako informaci, kterou jsme vypustili z mysli ale 

můţeme si ji zase vybavit. Podle Říčana (2008) „K tomu je třeba, aby se v mozku 

vytvořila dostatečně silná paměťová stopa – a také abychom tuto stopu nalezli, když 

si budeme potřebovat příslušnou informaci vybavit.“ 

 

Procedurální paměť 

Je vnímána jako nevědomá paměť, která se týká senzomotorických dovedností 

naučených opakováním v čase (bruslení, střelba holí, ovládání kotouče). Tato paměť 
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se uchovává snadněji, kupříkladu při poruše paměti (amnézii) jsou dovednosti 

zachovány, ale u deklarativní paměti je vybavování vzpomínek velice slabé. 

Podle Plhákové (2004) „Procedurální paměť obsahuje pravidla nebo sled postupů, 

pomocí nichž lze vytvořit nové smysluplné celky.“ 

 

Deklarativní paměť 

Deklarativní paměť je pamětí pro fakta. „Deklarativní paměť uchovává data 

v podobě, v jaké jí byla vštípena.“ (Plháková, 2004, s. 205) 

Tato paměť vědomě uchovává poznatky o osobních faktech (epizodická paměť) a 

neosobních faktech (sémantická paměť). Těmito fakty mohou být například způsob 

jakým jezdí protihráči nájezdy, zapamatování si pravidel hry apod. 

 

Autobiografická paměť 

je součástí epizodické paměti, „v níž uchováváme vzpomínky na různé osobní zážitky, 

jež se odehrály v různých údobích našeho života.“ (Plháková, 2004, s. 205) 

Vybavuje vzpomínky při nastalé situaci a s ní i herní řešení. Doslova předvídáme 

průběh herní situace. Dokáţeme tak anticipovat a dále rozvíjet herní scénář podle 

pravděpodobnosti, kterou uţ jsme zaţili. 

 

4.1.2. Vnímání (percepce) 

Vnímání je psychický obraz v naší mysli, který je přenášen smysly. „Vedoucí úlohu 

má ve sportu zrak, detekuje časoprostor ve vztahu k subjektu činnosti.“ (Slepička a 

kol., 2009) 

Dalšími smysly jsou sluch, hmat, čich a chuť. Vjem přes tyto smysly je naše vstupní 

informace, která je dále zpracována v mozku a vytváří reakční výstupní informaci. 

„Vnímání představuje kontakt hráče s herním prostředím.“ (Bukač, 2005, s. 16) 

 

Umění vidět pole 

Hráči, kteří jsou tvořivými osobnostmi týmu, jsou často označováni jako špílmachři 

mající dar umění vidět pole;  lze jej získat herní praxí. 
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Podle Slepičky a kol. (2009) „Nejde o čistou percepční schopnost, promítá se do ní i 

paměť (tj. zkušenost hráče), jeho předvídavost založená na tvořivé fantazii i jeho 

činnostní a taktické myšlení.“  

Mozek zpracovává herní situaci v dynamice v základních schématech, ale i 

v detailních schématech. Nejprve rozhoduje o informacích v základních schématech, 

předpovídá pohyb spoluhráčů, soupeřů a kotouče. Registruje hlavně rozestavění 

hráčů. Detailní schéma pak dává informaci o pohybu, směru, rychlosti hráčů a 

kotouče. Dále drţení hole a manévrování hráčů. Tyto signály vnímáme a jsou pak 

předány dál k řešení a rozhodování. 

 

Teorie percepce 

Jsou nám známy dvě teorie percepce, a to konstruktivní percepce a přímá percepce. 

 Konstruktivní percepce se zakládá na nevědomém usuzování s potřebou 

kognitivního pochopení. Zatímco přímá percepce je opakem konstruktivní, není 

potřeba nevědomého usuzování a je bez kognitivního pochopení. 

 

Teorie konstruktivní percepce 

Na této teorii konstruktivní percepce se podílelo více psychologů. Počátky jsou u 

anglického filozofa George Berkeleyho, podle něho „existuje řada vodítek, která 

napomáhají přesnému odhadu vzdálenosti.“ (Plháková, 2004, s. 129). 

Jeho práce částečně vychází z obrazů renesančních umělců, kde je vidět perspektiva 

čar, zuţování a rozšiřování objektů, překrývání objektů a zmenšování postav 

v lineárním postavení, tím je vytvářen realistický obraz. „Podle Berkeleyho při 

vnímání nevědomě využíváme dřívější zkušenosti.“ (Plháková, 2004, s. 130) 

Na Berkeleyho navazuje Hermann von Helmholtz a zavádí tzv. nevědomé usuzování, 

coţ znamená, ţe si uvědomujeme vzdálené objekty jako větší neţ sítnicový obraz a 

to bez vědomého přemýšlení. 

Při konstruktivní percepci si tvoříme představy, děláme úsudky, vnímáme herní 

zkušenosti a rozhodujeme. „Na tvorbě vjemů se podílí inteligence, myšlení i učení.“ 

(Plháková, 2004, s. 130) 

Pro hráče je konstruktivní percepce důleţitým nástrojem k inteligentnímu vnímání 

herních situací. 

 



17 

 

Teorie přímé percepce 

Vychází od autora této teorie Jamese Gibsona, který říká, ţe „Nevědomé usuzování 

není potřebné. Struktura podnětu sama o sobě poskytuje všechny nezbytné 

informace.“ (Plháková, 2004, s. 130) 

Abychom senzoricky zprostředkovali obrazce do vjemu, není zapotřebí kognitivního 

procesu. Senzorickou zkušenost vnímáme tak, jak přichází. V této teorii inteligence 

vzájemně nepůsobí s percepcí. Inteligence je zde pouţita aţ po dokončení 

percepčního děje. 

V přímé percepci nevytváříme představy, neděláme úsudek. Přijímáme informaci 

tak, jak je. Nevytváříme si souvislý průběh herní situace. 

 

Duševní představy 

Duševní představy spolupracují s pamětí. Můţeme si ţivě vybavit herní situace 

z poslední hry a „fantazírovat“ o moţném řešení situace. Pomáhá nám k ukotvení 

paměťové stopy na základě právě proţité zkušenosti a další kreativní práci při řešení 

herních situací. 

Lairová (1999, s. 61) uvádí, ţe „Duševní představy jsou definovány jako vnitřní 

pokračování našich vjemů v nepřítomnosti vnímaného objektu.“ Tyto představy se 

zakládají na stejných vjemech jako při vnímání našeho okolí, akorát ţe jsou hluboko 

v naší mysli a my si je jen představujeme. Čím reálnější je představa, tím je snazší 

znovu vybavováni představy. 

 

 

4.1.3. Myšlení 

Myšlení je z velké části nevědomé, proces probíhá samovolně. Při myšlení 

zpracováváme velké mnoţství dat a informací, které pak vyuţíváme k řešení a 

rozhodování. V ledním hokeji musí být myšlení rychlé, není moţnost váhání. 

Myšlení je trénovatelnou činností. Dochází tak k odbornému přístupu, hráč dokáţe 

řešit a zahrnout velké mnoţství informací v jeden moment a zvýšit tak šanci na 

úspěch.  
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Procesy myšlení 

První částí procesu je počáteční orientace v problému. Získáváme tak prvotní 

informace pomocí vjemů, které dále zpracováváme v mozku. Po přijetí informací 

nastává řešení, které můţe být produktem operativního myšlení nebo taktického 

myšlení. 

 

Operativní myšlení 

Operativní myšlení se velice často zakládá na metodě „pokus a omyl“. Je to náhodná 

metoda, kterou se hráč učí z vlastních chyb tak dlouho, dokud nenajde to vhodné 

herní řešení situace. 

Do operativního myšlení patří ještě myšlení laterální a vertikální. Jsou to myšlení 

s obsahem náročnosti na rozhodování, tzn. kolik hráč dokáţe zahrnout myšlenkových 

proudů do jednoho procesu. 

Bukač (2014) charakterizuje laterální myšlení jako „Myšlení různými směry.“  

V tomto myšlení vyuţíváme více přístupů, kterými hledáme vhodná řešení.  

Vertikální myšlení je opakem laterálního, hráč má jedno jediné řešení, na danou 

situaci a nehodlá jej změnit, i kdyţ neustále selhává. 

 

Taktické myšlení 

Taktické myšlení je zaloţeno na vhledu a heuristickém myšlení. 

Heuristické myšlení je proces myšlení, které jde cestou nejmenšího odporu, je tzv. od 

oka. Při tomto myšlení jsou výsledky brány jako vyhovující nebo nevyhovující, tedy 

nerozpoznáme, jestli jsou či nejsou správné.  

Podle Plhákové (2004) „Heuristika v mnoha případech vede k rychlému a snadnému 

řešení problémové situace.“ Rychlost řešení herních situací je v ledním hokeji 

zásadní. Myšlením se vytváří kognitivní mapa nebo také herní mapa, která nese 

informace o řešení různých herních situací. Tyto informace se pak automaticky 

vynoří jako moţné řešení herní situace. 

Vhled je chvíle, kdy nám v mysli dojde, ţe jsme problém úspěšně vyřešili nebo na 

problém přišli. Bývá spojen s emocionálními reakcemi, které mohou být jak příjemné 

(radost), tak nepříjemné (úlek). Vhled dokáţeme dále aplikovat na jiné herní situace. 

Vhled je rutinní záleţitostí, na vyřešení herního problému jdeme obvyklou cestou.  
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Rozhodování a řešení 

Herní situace nabízí na základě hráčovy zkušenosti alternativy k řešení. Hráč vytváří 

bohatá a vysoce organizovaná schémata herních situací. Tato schémata jsou posléze 

automatizována, vyţadují pouze malé nebo ţádné vědomé myšlení. Propojením 

pracovní paměti a dlouhodobé paměti pak hráč generuje přesné herní řešení. 

 

Faktory myšlení 

Do myšlení a rozhodování jsou zahrnuty faktory jako umění vidět pole, pohybová 

inteligence, sociální dominance a tvořivost. 

Umění vidět pole je sloţitou schopností anticipace a pozorování okolí. Hráč předvídá 

pohyby na hřišti v dynamice a podle toho volí svá řešení. 

Pohybová inteligence se skládá z docility (rychlé učení se nových pohybů), kinestéze 

(ovládání kotouče/těla bez zrakové kontroly) a „schopnosti nacházet pohybová 

řešení.“ (Slepička a kol., 2009, s. 55) 

Podle Slepičky a kol (2009) „Sociální dominance je schopnost vlastní aktivitou 

„vnuknout“ svým spoluhráčům vlastní variantu řešení a svým podílem toto řešení 

iniciovat. Předpokladem je sebedůvěra a autorita.“ (Slepička a kol., 2009, s. 56) 

Coţ není lehké, vezmeme-li v úvahu jiné uvaţování spoluhráčů; kaţdý hráč vidí 

situaci trochu odlišně, proto se říká, ţe je třeba se sehrát. 

 

Tvořivost 

Tvořivost je netradiční, originální přístup k řešení problému. Plháková (2003) uvádí, 

ţe „Tvořivost lze definovat jako komplexní schopnost, která je výsledkem zdařilé 

syntézy kognitivních schopností, vlastností osobnosti a některých motivů.“  

Rozvoj kreativního myšlení vyţaduje pravidelný herní trénink a opakovanou 

zápasovou praxi. Tvořivost lze záměrně zlepšovat u kaţdého jednotlivce nebo týmu. 

Při rozvoji tvořivosti nezáleţí na inteligenčním kvocientu, tím pádem velice kreativní 

hráč nemusí být intelektuálně zaloţený člověk. Avšak existuje výjimečnost. Kaţdý 

člověk se rodí s určitou úrovní tvořivosti. 

Nejcitlivějším obdobím pro rozvoj tvořivosti je v rozmezí věku 8 aţ 15 let. V tomto 

období, je hráč citlivý na rozvoj techniky (zlatý věk motorický). Tvořivost tak záleţí 

na dalších faktorech, jako je právě technika, mentalita a osobnost hráče a jeho 

fyzické parametry. 
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Ve věku kolem 16 let nastává druhá etapa, která je méně senzitivní. Dochází 

k sociálnímu vývoji a abstraktnímu chápání. 

 

Problematika tvořivosti 

U tvořivosti musíme dbát na svobodné myšlení, kdy hráči mohou uplatnit svůj 

pohled na herní situaci. Podle Bukače (2014) „Mnoho koučů herní princip 

rozhodování potlačuje předepsáním způsobu řešení. Každé oddělování herního 

principu od proměnlivosti herního děje je nežádoucí a ohlupuje herní mozek.“ 

Hráči, kteří nemají svobodu ve způsobu řešení, jsou ve hře alibističtí v rozhodování. 

Zajímá je pouze úkol, který jim ve hře byl dán. Tito hráči jsou herními plniči 

poţadavků trenéra bez autonomie rozhodování. 

Podle Bukače (2014) „V instruktivním tréninku se hráči nerozhodují, pouze plní 

požadované. Je-li odstraněna možnost volby, automaticky se snižují požadavky na 

mentalizaci a motiv soutěživosti.“ 

Modelovaný trénink s přesně vymezeným pohybem je nezáţivný pro hráče. Hráči 

nejsou motivování překonávat druhé, není zde zahrnuta soutěţivost vůči soupeři. 

Tento způsob trénování ubíjí herní myšlení v ledním hokeji. Trenér by měl poukázat 

na problém ve cvičení, ale řešení by měl přenechat hráčům, kteří tak aktivují myšlení 

v herní situaci.  

Podle Bukače (2014) „Dokončované a tvořivě vyřešené situace zakotvují v paměti 

hráče.“ Má prvek vhledu, který sebou nese, v tomto případě pozitivní emoce, které 

řešení lépe vtisknou do paměti. 

 

Faktory tvořivosti podle Sternberga (2002) 

- hráč má vnitřní motivaci k tomu, aby byl tvůrčím hráčem, chce být nejlepším 

nebo patřit k nejlepším, je hluboce ponořený a angaţovaný do ledního hokeje 

- nepřizpůsobuje se zaběhnutým schématům, nenechá potlačovat své ego jiným 

člověkem 

- víra ve svůj herní projev, hráč dokáţe být sebekritický a zlepšovat se 

- myšlenkové procesy blízké divergentnímu myšlení a vhledu na situaci 

- ochota riskovat 

- rozsáhlé znalosti a zkušenosti  
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4.1.4. Emoční inteligence 

Naše emoce jsou řízeny jak při hře, tak v reálném ţivotě amygdalou. Bukač (2014) 

amygdalu popisuje takto „Amygdala je párovým jádrem, které se funkčně řadí 

k limbickému systému a má emocionální, funkční a historickou podmíněnost. 

Amygdala zpracovává vědomé a nevědomé zrakově i jinak vnímané podněty, signály 

a zkušenosti.“ 

Amygdala tedy zodpovídá za všechny emoce, ať uţ je to hněv, strach, smutek, 

překvapení, radost nebo to jsou jiné pocity. Amygdalu proto vnímáme jako centrum 

emocí, bez níţ bychom nedokázali přiřadit emoce k nastalé situaci nebo vlastní 

rodině či přátelům. Goleman (1997) říká, ţe „Amygdala je centrum emoční paměti a 

tedy i samotného smyslu pro citový význam událostí.“  

 

Amygdala je pro nás důleţitá ve chvíli přeţití. Je zapotřebí rychlého rozhodnutí a 

není moţnost o situaci příliš dlouho přemýšlet. Tato instinktivnost je velice častá i ve 

hře - hráč reaguje podle naučených reakcí na situaci, která se před ním vyvíjí. Nemá 

moţnost se zastavit a v klidu o nastalé situaci popřemýšlet. Podle Golemana (1997) 

„Zřejmě nejpřekvapivějším objevem v oblasti emocí v posledních několika 

desetiletích jsou výsledky LeDouxových výzkumů, podle nichž má amygdala 

v uspořádání mozku funkci jakéhosi hlídače citů, jenž je v krizové situaci schopen 

převzít vládu nad zbytkem mozku – „přebít“ ho. LeDouxovo bádání ukázalo, že 

smyslové signály z oka či ucha putují nejprve do thalamu a poté, jen přes jediné 

synaptické spojení, do amygdaly. Druhý signál z thalamu je veden do neokortexu, 

centra myšlení. Toto větvení drah umožňuje amygdale reagovat dřív než neokortex, 

jenž zpracovává informace na mnoha úrovních neuronálních okruhů, a teprve poté 

vjem pochopí a zařadí a vydá impulsy k reakci přesně odpovídající vnímanému 

podnětu.“ 

Můţe se tedy lehce stát, ţe hráč udělá špatné rozhodnutí, ačkoli kdyby měl moţnost 

o něm popřemýšlet, takové rozhodnutí by neudělal a vybral by si vhodnější. 
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Tyto emoce označujeme jako negativní stresové. Podle Bukače (2014) „Emoční 

mozek produkuje výjimečnost i selhání.“ 

Takové případy nastávají hlavně v poslední fázi utkání, kdyţ do konce zápasu zbývá 

několik málo minut a zápas je nerozhodný nebo soupeř vyhrává/prohrává o jeden 

gól. V tomto případě platí, ţe „Nadměrně zvýšené emocionální reakce obvykle 

přehlušují rozumovou a mentální kontrolu.“ (Bukač, 2005, s. 26) 

Tím pádem „obecně platí, že emoční afekty zvyšují spíše jen tělesnou sílu a zhoršují 

mentální výkony, tlumí poznávací procesy.“ (Slepička a kol., 2009, s. 67) 

O tomto tématu se šíře rozepisuje sociální ekonom Dan Ariely. V kapitole „Více 

peněz za méně práce“ z knihy „Jak drahá je intuice“ probírá, jak na lidi působí 

stresující faktor v podobě peněţní odměny. Vycházíme-li z předpokladu, ţe čím 

vyšší bude peněţní odměna, tím vyšší bude výkon testujících, tak by podobná úměra 

měla platit i v ledním hokeji nebo v jakékoli psychicky náročné profesi. Ačkoliv 

zejména v mládeţnickém hokeji hráči nejsou odměňováni penězi nebo jinými 

prostředky, tak stres vytvořený na konci utkání můţe vyvolat podobné situace, kdy je 

snahou zápas vyhrát pro vlastní potěšení. To vytváří vysoké emocionální napětí a tím 

i moţné vyniknutí nebo selhání. 

Výzkumy Arielyho potvrdili předešlý výzkum Yerka a Dodsona, který však byl 

prováděn na krysách za pomoci elektrických šoků. 

Krysy byly umístěny do bludiště, kde procházely přes různě zabarvené části bludiště. 

Kdyţ procházely přes černě zabarvenou část bludiště, dostaly lehkou elektrickou 

ránu. Dále v bludišti byly další dvě různé barvy a kaţdá z nich signalizovala jinou 

sílu elektrošoku. 

Ukázalo se, ţe při nejmenších šocích krysy neprojevily příliš snahu tyto barvy 

obcházet s tím, ţe to nějak vydrţí a inkriminovanou část bludiště přejdou. Při 

středních elektrošocích učily se uţ poměrně rychle a tyto barvy obcházely, avšak při 

aplikaci třetích, nejsilnějších elektrošoků se ukázalo, ţe se učily mnohem pomaleji 

neţ u středních či lehkých elektrošoků. Moţným vysvětlením tohoto jevu je, ţe krysy 

byly tak paralyzovány strachem, ţe si nedokázaly zapamatovat, která část je 

bezpečná a která ne. 

Dan Ariely pouţil podobný systém, ale místo elektrošoků dával lidem peněţní 

odměny (částku, kterou vydělali za den, za dva týdny, za pět měsíců). Úkolem bylo 
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splnit určitý počet disciplín, které byly především intelektuálního charakteru, jakými 

jsou soustředění, zapamatování si nebo řešení problémů. 

Výsledky byly podobné jako ve výzkumu Yerka a Dodsona. Malé a střední odměny 

měly téměř stejnou úspěšnost, která ale byla lepší neţ u skupiny s největší odměnou. 

V té probandi vykazovali horší výsledky, neţ tomu bylo v případech nízkých či 

středních odměn. Podle Arielyho (2011) „Čím víc je hra náročná na myšlení, tím víc 

se projeví nervozita z velké odměny a výkony jdou dolů.“ Tyto výzkumy nám 

napovídají, jak emoce ovlivňují herní myšlení jedince na hřišti a ţe při příliš 

vysokém emotivním vypětí mohou být výsledky spíše horší neţ lepší. Hráč se při hře 

učí vyrovnávat s těmito emocemi, získává zkušenosti a dokáţe odolávat těmto 

tlakům s větší sebekontrolou a autoregulací. 

 

Na emoce ale nahlíţíme i jako na pozitivní pocity. Emoce nepřinášejí jenom selhání.  

Díky emocím se můţeme mnohem rychleji učit, díky emocím se záţitek stává 

jedinečným. Tyto emoce jsou označovány jako euforické (eustres), je to pozitivní 

stres. 

Tyto emoce jsou nám uţitečně hlavně při tvorbě herní paměti. Dokáţeme rozpoznat 

situace, které vedou k úspěchu, a jak je zahrát. 

Díky amygdale se dokáţeme efektivně učit za předpokladu, ţe nás emoce 

„nepřebije“ a nebudeme jí paralyzováni. Podle Bukače (2014) „Amygdala je těžištěm 

emočního vědomí, což si lze představit jako obsah nevědomé herní paměti.“ 

Toto centrum emoční paměti je ku prospěchu při intuitivním rychlém řešení, kdy 

času není nazbyt. „Na principu mentalizace herního dění amygdala aktivuje 

okamžitou herní odpověď. Ta může být považována za přímou, zkušenostní, 

intuitivní, instinktivní či operativní reakci.“ (Bukač, 2014) 
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4.2. Tréninkové prostředky pro rozvoj herního myšlení 

V předešlých kapitolách jsem naznačil, jaké psychické jevy jsou podstatné pro rozvoj 

herního myšlení. Tyto jevy je třeba bystřit a trénovat pomocí tréninku. 

V tréninku pouţíváme didaktické formy. Takovými formami jsou průpravná cvičení 

I. a II. typu, herní cvičení I. a II. typu a průpravná hra. Do těchto didaktických forem 

jsou začleněny herní poţadavky, které by hráči měli plnit. 

V této kapitole probírám tréninkové moţnosti hry, tréninkového programu IMS 

(Imaginárně Modelový Soupeř) a softwarového programu Hockey IntellGym. 

Cílem těchto tréninků je vytvářet kreativní hráče, kteří budou mít odvahu rozhodovat 

zápasy a vytvářet a usměrňovat tempo hry. 

Mnohdy jsou cvičení od trenérů příliš svazována namodelovanou situací, takţe hráč 

nemá moţnost své vlastní cesty. Je pak trestán za to, ţe udělá cvičení jinak, neţ bylo 

zadáno. Tato pedantní svázanost cvičení sniţuje herní kreativitu, odvahu vzít hru na 

sebe a rozhodovat o výsledku v zápase. Hráč by měl v zápase pociťovat herní 

svobodu, pak získá herní zkušenosti a teprve potom je moţné zadávat taktické úkoly. 

 

4.2.1. Hra 

Kostka a kol. (1984) uvádí, ţe „Trénink je příprava na hru, a proto má herní 

podmínky co nejvíce připomínat. Hra a herní situace jsou východiskem celé 

tréninkové činnosti.“ Dnes je v zahraničním hokeji patrná snaha o vytváření herních 

tréninků, kdy je i zvykem, ţe některé tréninkové plány jsou zaloţeny na hře na 

malém prostoru. Hra je unikátní ve svém originálním ději a v nepředvídatelných 

situacích. Dopředu ji nelze přesně namodelovat stejným způsobem, jakým modelové 

situace vytváříme u průpravných a herních cvičení. Hráči se učí řešit herní situace 

vlastním uvaţováním a experimentováním „pokus a omyl“. Vytvářejí si tak své herní 

mapy, svojí úroveň kreativity a sebeovládání. 

Skládáme vyrovnané týmy, aby hráči měli soupeře na své úrovni dovedností, ale také 

můţeme sloţit dva nevyrovnané týmy a pozorovat, jak se kteří hráči dokáţí vyrovnat 

se silnějším/slabším spoluhráčem nebo soupeřem. 
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Didaktické formy 

Hra je ve sportovních hrách charakterizována herním odporem, tedy hráči hrají proti 

soupeři, který klade odpor k dosaţení cíle. Jako takové se v tréninku nacvičují 

pomocí didaktických forem, jakými jsou průpravná cvičení, herní cvičení a 

průpravná hra. 

 

Podle Psotty (2009) je průpravná hra definována takto: „Průpravnou hru, stejně jako 

HC II, charakterizuje přítomnost soupeře a náhodně proměnlivé situační podmínky. 

Herní děj je souvislý. Průpravná hra přináší podněty pro osvojování taktických 

dovedností.“ 

 

Hra na malém prostoru 

Tyto hry vyuţíváme pro jejich vysokou intenzitu. Hráč se na malém prostoru 

v krátkém čase dostane vícekrát ke kotouči, neţ při hře na velkém hřišti. Hru 

charakterizuje častá změna pohybu a vyţaduje celkové zlepšení techniky bruslení a 

hole, které jsou diktovány podmínkami hry. Na hráče je vytvářen mnohem větší 

prostorový a časový tlak. 

Hráči mají větší příleţitost dostat se častěji ke kotouči. Řeší více herních situací 

v průběhu kratšího časového úseku. Vytváří si herní zkušenosti, zlepšují svojí 

kreativitu a experimentují s řešením metodou „pokus a omyl“. Hráči jsou 

soutěţivější a projevují více nadšení pro trénink, zlepšují se jak individuálně tak 

týmově. 

Trenér má velké moţnosti manipulace s pravidly a herními poţadavky. Udává 

pravidla, kolik hráčů proti kolika hráčům bude hrát, jak se budou střídat a v jakém 

časovém intervalu, s kolika kotouči budou hrát na jak velkém prostoru, jaký úkol 

budou muset splnit, aby hra mohla pokračovat dál (přihrávka trenérovi, otočka, gól 

po přihrávce, …), kolik branek bude na hřišti, jak budou rozmístěné a jestli v hřišti 

budou umístěny překáţky na vyhýbání. 

Trenér můţe vybírat prostor, ve kterém se hra bude hrát - v kruhu, ve třetině, v rohu, 

přes dvě třetiny nebo na neutrální zóně ve středním pásmu. 

Trenér bere v potaz obtíţnost herních poţadavků vůči hráčům a jejich úrovni a 

manipuluje s obtíţností. 
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4.2.2. Imaginárně modelový soupeř 

Tento systém vyuţívá průpravného cvičení 2. typu a herního cvičení 2. typu. 

Nepopisuji zde průpravné cvičení 1. typu a herní cvičení 1. typu, protoţe v něm 

dochází k přesnému namodelování herního řešení, coţ je v rozporu s kreativitou a 

herním myšlením. 

V ostatních typech průpravného a herního cvičení je moţnost nahodilého řešení, 

které si vybírají samy hráči. 

 

„Průpravné cvičení 

Průpravné cvičení charakterizuje nepřítomnost soupeře. Obsahuje velmi 

zjednodušené situační podmínky, které umožňují osvojovat si dovednosti provádět 

herní činnosti (techniku), popř. osvojovat si taktické dovednosti. Podle míry 

proměnlivosti prostředí lze odlišit průpravné cvičení 1. typu a 2. Typu.“ 

„V průpravném cvičení 2. typu (PC II) se herní činnosti provádí za jisté, i když 

omezené míry náhodné proměnlivosti situačních podmínek. Kromě vlastního 

provedení činnosti (techniky), obsahuje PC II požadavky na zrakové vnímání a 

předvídání (anticipaci) pohybu spoluhráče/ů. Změny vzájemných pozic hráčů navíc 

vyžadují proměnlivost v biomechanickém způsobu provedení daných činností 

vzhledem k aktuálním podmínkám, tzv. „variabilní techniku“. 

 

 

Herní cvičení 

Na rozdíl od průpravného cvičení vstupuje do herního cvičení soupeř (jeden nebo 

více hráčů). Herní cvičení umožňuje osvojování taktického řešení herních situací 

(výběru pohybové odpovědi) a provedení příslušných herních činností (techniky) při 

překonávání soupeře v útočné či obranné fázi.“ 

„Herní cvičení 2. typu (HC II) charakterizuje náhodně proměnlivé situační 

podmínky. Náhodná proměnlivost je docílena tím, že učitel nedává žákům přesné 

instrukce pro řešení herních situací, ale rámcově vymezuje herní úlohy. HC II tak 

poskytuje určité typy herních situací, které vznikají neočekávaně. Tím jsou kladeny 

nároky na zrakové vnímání, rozpoznání těchto situací a rozhodování o výběru 
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pohybové odpovědi. Předpokládá se, že tak jsou žákům poskytovány podněty pro 

rozvoj taktických dovedností (viz definice výše).“ 

(Psotta, 2009, s. 13) 

 

Tréninkový systém IMS vymysleli Luděk Bukač sr. a Luděk Bukač jr. tento systém 

popisují takto: „Imaginárně modelový soupeř – IMS – (v angličtině VGT) vytváří 

individuální konfrontační situace vybrané ze scénáře utkání. Při vedení kotouče je 

hráč sice imaginativně, ale vysoce účinně podněcován. Herní vnímání a reagování 

má scénář utkání.“
1 

Trénink spočívá ve strategickém rozmístění kuţelů, mantinelů na minihokej a dalších 

pomůcek. Originální systém je především zaloţen na vyuţívání branek, které slouţí 

jako imaginární soupeř. Branka má zhruba stejný operační polokruh jako bránicí 

hráč. Hráči se učí pouţívat techniku na malém prostoru a pod časovým tlakem. 

Tato cvičení ovlivňují kreativitu hráče. Na hráči pak záleţí výběr pohybu a cesty. 

Jsou vyuţívány laterální úniky, které jsou běţné ve hře. Cvičení jsou orientována na 

agility. Bukač (2014) je popisuje ve své knize Herní přirozenosti, takto „Cvičení jsou 

situována na malém prostoru a svojí polohou a algoritmem reprezentují děj utkání. 

Význam tohoto tréninku tkví v sepětí čtení podnětů, techniky dovednosti a lokální 

kondice. Většina cvičení je prováděna v anaerobně alaktátovém režimu. Obsah cviků 

tvoří klikaté, neustále akcelerované a decelerované bruslení, zastavování, výjezdy, a 

starty, kličkování, klamání a střelba.“ 

 

 

4.2.3. The Hockey IntelliGym 

The Hockey Intelligym je počítačový softwarový tréninkový program, který vznikl 

pro potřeby bojových pilotů. Posléze byl demilitarizován a upraven pro potřeby 

hráčů basketbalu, posléze i pro potřeby ledního hokeje. 

Program se zabývá pouze intelektuální sloţkou tréninku. Hráč potřebuje pouze 

počítač, klávesnici a tento program. Trénink probíhá v klidném prostředí, 

                                                 
1
 BUKAČ, L. Imaginárně modelový soupeř [online]. c2014 [cit. 2014-8-12]. Dostupné na World Wide 

Web: <http://www.bukachockey.com/Philosophy.aspx> 

http://www.bukachockey.com/Philosophy.aspx
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 poţadavkem pro tréninkovou jednotku je hráč, který za sebou bezprostředně nemá 

ţádný intelektuálně náročný úkol a ani ţádný intelektuální úkol nebude následovat. 

Doporučením od tvůrců IntelliGymu je, ţe jedna tréninková jednotka by měla 

probíhat 30 minut. Pokud je období hlavní sezóny, měly by proběhnout dvě 

tréninkové jednotky týdně. Jestliţe hráči mají přípravu nebo nemají zápasové 

vytíţení, jsou doporučeny 3 tréninkové jednotky týdně. Mezi jednotlivými tréninky 

by měla být dodrţena 48 hodinová doba odpočinku. 

The Hockey IntelliGym je kognitivní softwarový program, jenţ ve své podstatě 

vypadá jako videohra. Stejně jako v kaţdé hře s postupující dovedností hráče roste i 

úroveň obtíţnosti, program se tak stává náročnější. Po kaţdé tréninkové jednotce je 

moţno zkontrolovat vývoj hráče - jaké má výsledky, jestli se zlepšil či zhoršil; to 

umoţňuje trenérovi sledovat hráčův rozvoj. Po tréninkové jednotce se dosaţené 

výsledky odesílají do centrální databáze, kde se nastaví další stupeň obtíţnosti, vše 

podle výsledků, jichţ hráč v tréninkové jednotce dosáhl. Program se přizpůsobuje 

hráči, zaznamenává jeho slabiny a přednosti, proto není pro kaţdého hráče trenaţér 

úplně stejný, není zde stejná posloupnost v obtíţnosti. Program se vyvíjí spolu 

s hráčem. Nastavuje mu vyšší obtíţnosti, jako jsou posunující se branky, víry na 

hřišti, zakrytý výhled směrem dozadu (hráč vidí jen co má před sebou), různý počet 

hráčů. Hráč můţe také koučovat své spoluhráče, zastavit hru a rozestavit je tam, kde 

je chce mít. 

V systému je hráč ohodnocen za herní komponenty ve hře, těmi je myšleno 

manévrování, útok, obrana a týmová hra. 

Na trenaţér je pohlíţeno zeshora, z ptačí perspektivy, je v ní vidět kotouč a hráči, 

kteří jsou zabarveni modře a červeně. Hráč hraje pouze v módu „single player“. Větší 

počet hráčů v jedné hře není umoţněn, protihráče ovládá program. Všechny postavy 

mají stejné vlastnosti a vypadají stejně (modrá nebo červená elipsa). Podklad hry má 

černou barvu, na níţ jsou bílé horizontální a vertikální čáry (sítnice). 

Program je instalovatelný pouze na počítač a notebook, podmínkou je  připojení 

k internetu, aby bylo moţno odesílat informace získané z tréninku. 

Program je doporučen pro hráče ledního hokeje, a to od věku 10 let a více. 

Autoři tohoto projektu tvrdí, ţe viditelné zlepšení je znát uţ po 10 aţ 15 

tréninkových jednotkách. Dále tvrdí, ţe dojde k 20% aţ 40% zlepšení v herní 

inteligenci i v osobních statistikách a sniţuje se riziko zranění. 



29 

 

Historie 

Historie hokejového IntelliGymu má počátky z technologie vyvinuté pro piloty 

vzdušných sil DARPA (the Defensive Advanced Research Projects Agency.). 

Počátky tohoto programu inicioval svým výzkumem profesor Daniel Gopher 

z Technionu v Haifě. Jeho výzkum se zabýval vyuţitím kognitivního simulátoru pro 

piloty bojových stíhaček. Cílem výzkumu bylo pokud moţno co nejvíce 

minimalizovat letecké chyby, minimalizovat poškození technologie a ochránit pilota. 

Tento výzkum uspěl a byl zařazen do běţného výcvikového programu pro bojové 

piloty. Ve své práci Gopher uvádí, ţe piloti zlepšili své výkony v průměru o 30 % po 

absolvování nejméně deseti hodinových lekcí jeho kognitivního programu. 

Gopher a jeho kolegové věřili, ţe mohou piloty trénovat i na zemi, a to právě pomocí 

těchto kognitivních pomůcek. Coţ se jim, podle jejich slov, podařilo aţ do bodu, kdy 

anticipační dovednost byla na instinktivní úrovni. Sníţili tak pravděpodobnost chyb 

vytvořených piloty. 

Program byl zaloţen na jednoduchém základu tréninkového modulu zvaný Space 

Fortress. 

Gopher a jeho spolupracovníci se rozhodli hru demilitarizovat a zpřístupnit ji široké 

veřejnosti. Následkem toho v roce 2005, ve spolupráci s ACE (Applied Cognitive 

Engineering), vyvinuli první IntelliGym. Tento program je zaměřen na sportovní hru 

basketbal, tedy Basketball IntelliGym. Studie má počátek ve sportovním institutu 

Wingate a pokračuje v trénování tisíců hráčů ve Spojených státech amerických.  

Od roku 2006 začínají univerzitní školy (Florida, Memphis, Kansas, Georgia Tech, 

Kentucky a další) vyuţívat basketbalový IntelliGym jako součást jejich tréninkového 

reţimu. Uţ v tomto programu byly zahrnuty všechny důleţité aspekty pro sportovní 

hru, jakými jsou čtení hry, výběr pozice, utváření hry, rozhodování pod tlakem a 

týmová spolupráce. 

V roce 2008 začíná ACE a USA Hockey společně vyvíjet hokejový IntelliGym, jako 

kognitivní simulátor pro hráče ledního hokeje. Ve výzkumné studii se ukázalo, ţe 

ačkoliv je lední hokej mnohem rychlejší a agresivnější neţ basketbal, mnoho prvků, 

potřebných k vytvoření nového trenaţéru, je si podobných. Vědci za pomocí kamer 

přimontovaných na helmách hráčů zmapovali hráčské myšlení stejně tak, jako 

v basketbale. Na vývoji se podílely celkem tři strany -  specialisté na kognitivní 

myšlení, vývojáři počítačových her a hokejoví experti. Program pak mapuje 
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kognitivní dovednosti do trenaţéru, které byly získány několikaletým pozorováním a 

výzkumem ve sportu. 

 

„Údaje o národním týmu USA 

Národní tým USA U17 a U18 začíná pracovat s programem Hockey IntelliGym od 

roku 2009-10. 

V průměru si hráči po osmi týdnech používání Intelligymu polepšili ve statistikách 

(góly a nahrávky) o 42%. 

Procento výher se u obou týmů během sezóny zdvojnásobil. 

Během pěti let použilo Hockey Intelligym šest různých týmů. Vyhráli 21 medailí 

v mezinárodních turnajích, včetně pěti medailí na světovém mistrovství.“
2
 

                                                 
2
 US HOCKEY. National teams [online]. c2014 [cit. 2014-4-14]. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.usahockeyintelligym.com/national-teams> 

http://www.usahockeyintelligym.com/national-teams
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4.3.  Herní praxe v podání hokejových legend 

K rozvoji herního myšlení je potřeba velkého mnoţství herní praxe, coţ dokazují i 

osobní paměti známých hokejistů, zejména těch, kteří napsali své paměti nebo o nich 

byly natočeny dokumenty, v nichţ popisují vlastní cestu, vlastní dětství a trénink. 

Neustálé zdokonalování a získávání herních zkušeností vede k vysokému rozvoji 

herního myšlení, které lze udrţovat jen herní praxí. Zde jsou uvedeny vzpomínky 

hokejových osobností, které se vztahují k jejich dětství a hře. 

 

„V tom období sa vlastne začala formovať partia chlapcov, z kterých neskôr vyrástli 

známi hokejisti. Hrali sme vždy, keď sa dalo. Najprv na ulici, potom na štadióne.“ 

(Studeničová, 2008, s. 9)  

Jozef Golonka mluví o začátcích svého dětství, kdy začínal s hokejem. 

 

 

Dominik Hašek se zmiňuje o zálibě v chytání, kdy si se svým bratrem vymysleli 

spoustu her, při nichţ na Dominika Haška jeho bratr střílí a on chytá. Jejich oblíbená 

hra byla v obývacím pokoji, kdy Dominik hájil obrovské „lítačky“ a jeho mladší 

bratr dveře. 

„Občas jsme vymysleli jiné hry, s jinými brankami a v jiných pokojích, ale tahle byla 

klasická a nejlepší.  Pořád jsme se k ní vraceli, vydrželi jsme u ní hodiny.“ 

(Záruba, 1999, s. 24) 

 

 

Vladimír Růţička popisuje tréninkové začátky. 

 „A také trenéra Václava Černého, který s námi už hrál na celé hřiště. Byl přísný, ale 

nechal nás, abychom se na ledě pořádně vyžili a zahráli si. To je pro kluky moc 

důležité.“ 

(Kirchner, Růţička, 2003, s. 29) 

 

 



32 

 

Wayne Gretzky popisuje, jak si kaţdý den hrál za domem na vytvořeném kluzišti, 

které vyrobil jeho otec, aby to měl blíţe domu. 

„Byl jsem na bruslích sedm, osm hodin denně. Lidé říkali, že bych možná neměl tak 

moc trénovat hokej, ale když se na to teď podívám zpátky, kdybych tohle hraní 

považoval za nějaký trénink, tak bych to byl asi nedělal. Pro mě to byla prostě hra, 

zábava.“
3
 

 

 

Jan Suchý vypráví o tom, jak o letních prázdninách hrál u příbuzných fotbal. 

„Hned vedle Šmakalovic bytu bylo hřiště, na kterém jsme v jednom kuse hráli 

fotbal.“  

(Lukšů, Palán, 2008) 

A dále fotbal i hokej v Havlíčkově brodě. 

„Doma jsme moc nepobyli. Přišli jsme ze školy, napsali úlohy a padali ven – v létě 

na fotbal, v zimě na zamrzlý rybník Draťák na hokej.“ 

(Lukšů, Palán, 2008) 

 

 

                                                 
3
 ROSS, S., R..: Wayne Gretzky – Vysoko nade všemi. [online]. Publikováno 10.8.2012  [cit. 2014-8-

14]. Dostupné na World Wide Web: <https://www.youtube.com/watch?v=O2KbS_QRwr8> (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=O2KbS_QRwr8
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4.4. Praktická část 

4.4.1. Hra 

1. cvičení: 3-2 transition 

2-2 ve třetině na jednu bránu, další dva hráči stojí v mrtvé zóně na čárkách u 

mantinelu. Kdyţ se jeden z hráčů 2-2 chopí puku, mohou nahrát svému spoluhráči do 

mrtvé zóny, tím ho uvolní a hrají 3-2 transition. (Obr. č. 1) 

  

Obr. č. 1: 3-2 transition 

 

2. cvičení: Branky zády k sobě 

Branky jsou otočeny zády k sobě, hráči si mohou vybírat, do jaké branky budou 

zakončovat. Hraje se 2-2, 3-3. (Obr. č. 2) 

 

Obr. č. 2: Branky zády k sobě 



34 

 

3. cvičení: Souboje v rohu 

Branka je otočená do rohu, ostatní hráči stojí kolem a chytají kotouče. Hráči hrají 2-

2, 3-3. (Obr. č. 3) 

 

Obr. č. 3: Souboje v rohu 

 

 

4. cvičení: Hra v kruhu 

Branky jsou umístěny na vrcholu kruhu proti sobě, hraje se buď 1-1 nebo 2-2. (Obr. 

č. 4) 

 

Obr. č. 4: Hra v kruhu 
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5. cvičení: Hra ve třetině, brány na brankovišti 

Hraje se 3-3, branky jsou umístěny na brankoviště kolmo za bodem na vhazování. 

(Obr. č. 5) 

 

Obr. č. 5: Hra ve třetině, brány na brankovišti 

 

6. cvičení: 2-2 s tuláky (3-3) 

Hraje se 2-2, jeden hráč z týmu je bránicí, druhý hráč je útočící, hráči jsou na pevno 

na svých polovinách, kaţdý tým má ještě svého „tuláka“, ten můţe jezdit po celém 

hřišti bez omezení. (Obr. č. 6) 

 

Obr. č. 6: 2-2 s tuláky (3-3) 
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7. cvičení: 3-3 ve středním pásmu 

Branky jsou postaveny na modré čáře uprostřed proti sobě. Hráči střídají na znamení. 

(Obr. č. 7) 

 

Obr. č. 7: 3-3 ve středním pásmu 

 

8. cvičení: Progresivní hra 4-4 

Rozdělíme hráče na dva týmy. Hra začíná 1-1, kaţdých 10 vteřin přistupuje střídavě 

jeden hráč. Situace 2-1 (2-2, 3-2, …) aţ do hry 4-4 pak se nastává opačný proces. 

(Obr. č. 8) 

  

Obr. č. 8: Progresivní hra 4-4 



37 

 

9. cvičení: 3-2 brejková hra 

Dva týmy po 4 ve třetině, třetina je pomyslně rozdělena na polovinu. Hráči smí být 

na útočné polovině v maximálním počtu 3 hráčů a na obranné polovině 

v maximálním počtu 2 hráčů. (Obr. č. 9) 

 

Obr. č. 9: 3-2 brejková hra 

 

10. cvičení: 4-2 s hráči za brankou 

Ve třetině postavené jako na minihokej, za brankami jsou postaveni dva stacionární 

hráči, útočící si o ně musí přihrát, aby mohli střílet na bránu. (Obr. č. 10) 

  

Obr. č. 10: 4-2 s hráči za brankou 
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4.4.2. Imaginárně modelový soupeř 

11. cvičení: Chaos - najdi volnou cestu 

Hráči z kaţdé skupiny po jednom vyráţí na pískání trenéra, pohybují se v kruhu a 

vyhýbají se spoluhráčům a brankám, na pískání jedou zpět do skupiny a vyjíţdí 

druhý v pořadí. (Obr. č. 11) 

 

Obr. č. 11: Chaos - najdi volnou cestu 

 

12. cvičení: Tajmovaná pohyblivost v rohu 

Hráči na pískání vyjíţdějí ze skupiny do rohu, hráč ze skupiny dál od nejbliţšího 

mantinelu udává tempo, druhý reaguje protichůdně, na pískání jedou na brankáře, 

vyjíţdí druhý ze skupiny. (Obr. č. 12) 

  

Obr. č. 12: Tajmovaná pohyblivost v rohu 
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13. cvičení: Vyhledávání příleţitosti, druhá akce 

Vyjíţdí jeden hráč, dostává přihrávku od kolegy, kličkuje mezi brankami, na pískání 

si vybere jednu branku a střílí, trenér nahazuje druhý kotouč, opět kličkování, druhé 

písknutí, opět výběr branky a střelba. Vyjíţdí další. (Obr. č. 13) 

 

Obr. č. 13: Vyhledávání příleţitosti, druhá akce 

 

14. cvičení: Tah na branku 

Hráč od mantinelu si najíţdí na modrou doprostřed, dostává přihrávku a vybírá si 

cestu mezi brankami k brankáři a zakončuje. (Obr. č. 14) 

 

Obr. č. 14: Tah na branku 
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15. cvičení: Tajmované čtení hry a reagování 

Hráči z obou skupin na pískání vyjíţdějí do rohu, kličkují mezi brankami a vyhýbají 

se navzájem, na další pískání si vybírají branku a střílí, zároveň s pískáním vyjíţdí 

další hráči. (Obr. č. 15) 

 

Obr. č. 15: Tajmované čtení hry a reagování 

 

16. cvičení: Kontrola kotouče za brankovou čarou 

Hráč vyjíţdí na pískání z modré a mění směry mezi brankami a mantinelem, na 

pískání zakončuje a vyjíţdí další hráč. (Obr. č. 16) 

  

Obr. č. 16: Kontrola kotouče za brankovou čarou 
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17. cvičení: 2-0 kříţení 

Hráči na pískání vyjíţdějí zpoza brankové čáry z rohů, kříţí se a kombinují mezi 

brankami aţ k modré a zpět k zakončení. (Obr. č. 17) 

 

Obr. č. 17: 2-0 kříţení 

 

 

18. cvičení: 1-1 průnik od ohrazení k brance 

Hráč s kotoučem je blíţ k mantinelu, oba hráči na modré. Na pískání vyjíţdějí k 

brankám a hrají 1-1 s prosazením. (Obr. č. 18) 

 

Obr. č. 18: 1-1 průnik od ohrazení k brance 
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19. cvičení: 1-1 volný odstup se soubojem v rohu 

Hráč s kotoučem je blíţ k mantinelu, oba hráči na modré. Na pískání vyjíţdějí k 

brankám a hrají 1-1 s prosazením v rohu. (Obr. č. 19) 

 

Obr. č. 19: 1-1 volný odstup se soubojem v rohu 

 

20. cvičení: 2-2 (3-3) hra ve třetině 

Branky jako překáţky provokující dělené vidění. (Obr. č. 20) 

  

Obr. č. 20: 2-2 (3-3) hra ve třetině 
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5. Závěr  

 

V této bakalářské práci jsem se zabýval způsoby rozvoje herního myšlení pro 

mládeţnické kategorie. Rozebral jsem, jaké psychické jevy nejvíce ovlivňují herní 

myšlení, z jejich charakteristiky jsem vyvozoval důsledky pro trénink na rozvoj 

herního myšlení. Nastínil jsem problém ve vedení tréninku, v ubíjení kreativního 

ducha a nedostatečné rozvíjení herního myšlení. 

V první polovině bakalářské práce rozebírám základní psychické jevy, které 

ovlivňují herní výkon. Následně jak tyto psychické jevy fungují, které z nich jsou pro 

hráče ledního hokeje nejdůleţitější a jaké mají zákonitosti. 

Dále rozebírám, jaké máme moţnosti rozvoje, z nichţ nejdůleţitější je hlavně hra, 

která patří ke stěţejním prvkům tréninku - především kvůli plně realistickému pojetí. 

Následně je k dispozici softwarový program The Hockey IntelliGym jako prostředek 

individuálního přístupu a na závěr kombinace kolektivního a individuálního přístupu  

- program Imaginárně modelový soupeř. 

Z uvedených zdrojů vyplývá, ţe je třeba časté herní praxe. Ať uţ jimi jsou  podklady 

z odborných knih nebo názory světově uznávaného trenéra spolu se vzpomínkami 

bývalými hráči špičkové úrovně. Z toho zřetelně vyplývá, ţe samotná hra je 

zásadním faktorem v rozvoji herního myšlení. Častým opakováním se hráč stává 

zkušenějším a lépe zvládá utkání jak po stránce fyzické, tak i mentální. A tak tedy 

především zkušenější hráč disponují – kromě jiného - obvykle lepší sebekontrolou, 

dokáţí se lépe vyrovnat s herním vývojem zápasu a reagovat na něj. 

Cílem hry je mimořádné zlepšení kreativity a ochoty rozhodovat o zápasu. Hráč se 

stává aktivní postavou zápasu, není pouhým přihlíţejícím. Podle odborných 

publikací ledního hokeje a publikací zaměřených na děti by měla hra být hlavně 

proţitkem. Hra s proţitkem bez taktické svázanosti je hlavně určena pro kategorie od 

přípravek aţ po starší ţáky. V těchto kategoriích udílíme svým svěřencům taktické 

rady jen sporadicky, upozorňujeme jen na největší chyby a zásady, které hráčům 

pomáhají v zápase. 

V praxi se nyní můţeme často setkávat s tréninkem Imaginárně modulového soupeře, 

který se stává  pevnou součástí tréninkových jednotek pro svůj důraz na agility a 

rychlostně-silový přístup s dobrým vlivem na rozvoj techniky hole. V praxi se 
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bohuţel setkáváme s jevem, ţe v tréninkové jednotce chybí hra nebo je zařazována 

minimálně. Tréninky jsou tak spíše zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností. 

Pevně věřím, ţe tato práce můţe pomoci s problematikou didaktiky tréninku ledního 

hokeje. Ţe hra se stane pevným prvkem kaţdého tréninku. A domnívám se, ţe je 

třeba dále rozvíjet studium o vlivu emocí v průběhu hry. Je potřeba pochopit, jak 

lépe posilovat mentální sloţku; protoţe fyzický trénink je mnohem více 

prozkoumaný,  je zapotřebí  lépe porozumět psychologii sportu. 

Práce můţe slouţit jako podnět pro další rozvoj  psychických jevů v ledním hokeji a 

pro další intelektuální vývoj ve sportu. Jelikoţ naším cílem je vychovávat 

konkurenceschopné hráče, měli bychom je rozvíjet jak po stránce fyzické, tak i po 

stránce psychické, kde se jedná o proces dlouhodobější a trenérsky namáhavější. 
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