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Abstrakt

Název práce:

Porovnání kvantity herních činností hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru 

a hře na celé hřiště v mladším školním věku.

Cíle práce:

Porovnat na základě četnosti zkoumaných herních činností jednotlivce jaká je 

nejefektivnější varianta velikosti hrací plochy vzhledem k různému počtu hráčů na hřišti 

při utkání v ledním hokeji v mladším školním věku.

Metoda:

Využita byla metoda nepřímého pozorování, konkrétně tedy analýza videozáznamu. 

Sledoval jsem 14 utkání, kde bylo 10 utkání na 1/3 hřiště a 4 utkání se hrála na celé 

hřiště. Veškerá data byla získávána v průběhu sezóny 2014/2015 ve věkové kategorii 

mladšího školního věku, konkrétně u hráčů 4. tříd. Zkoumaný soubor tvořilo 42 

probandů. Získané hodnoty jsem poté dosazoval do vytvořených tabulek a následně

statisticky porovnával a vyhodnocoval nejefektivnější variantu.

Výsledky:

Na základě analýzy videozáznamu a statistického vyhodnocení dat bylo zjištěno, že 

v porovnání minihokeje na 1/3 hřiště a celoplošného hokeje byl ve dvou ze třech 

zkoumaných případů efektivnější celoplošný hokej. Z hlediska četnosti střelby a vedení 

kotouče byl nejvýhodnější celoplošný hokej 5 proti 5, naopak nejméně efektivní byl 

minihokej 5 proti 5 na 1/3 hřiště. U četnosti přihrávek měl největší efektivitu minihokej 

na 1/3 hřiště při hře 4 proti 4 a naopak nejníže skončil minihokej při hře 5 proti 5.

Klíčová slova:

Lední hokej, minihokej, herní činnosti jednotlivce, mladší školní věk
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Abstract

Title:

The comparison of the quantity of gaming activities of players in ice hockey dufield the 

game in a small space and the entire field at young school age.

Objectives:

The aim was to find out on the basis of frequency of individual gaming activities by 

examining what is the moct effecient variant of the sice of the playing area due to the 

different number of players on the field dufield the ice hockey matches at young school 

age.

Methods:

The method of indirect observation was used, namely the video analysis. I watched 14 

game, which 10 games were played on 1/3 field and 4 games were played on the entire 

field. All data were acquired dufield the 2014/2015 season in the age group of primary 

school age, specifically in the 4th grade players. The sample consisted od 42 subjects. 

The obtained values were put into created tables and then statistically evaluated and 

compared to find the most effective option.

Results:

Based on the video analysis and statistical evaluation od the data, it was found that 

minihockey played on 1/3 of the fiedl was more effective in two out of three cases. In 

terms of frequency of shooting and keeping the puck was the allover 5 against 5 hockey 

much more effective, on the other hand the least effective was minihockey 5 to 5 on 1/3 

of the field. The passing rate had highest efficiency in minihockey on 1/3 of the field 

while playing 4 against 4 and vice versa lowest efficiency had minihockey while 

playing 5 against 5.

Key words:

Ice hockey, minihockey, individual gaming activities, young school age
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1 Úvod

Lední hokej patří mezi nejpopulárnější sporty v České republice, a i na světě. Máme 

s ním ve světě mnoho úspěchů. Pro zachování vysokého standardu a dobrého umístění 

ve světě je nutné neustále pracovat na dalších hráčích - dětech. To je důvod proč jsem si 

zvolil téma „Porovnání kvantity herních činností hráčů v ledním hokeji při utkání na 

malém prostoru a hře na celé hřiště v mladším školním věku“.

Má práce se zabývá sledováním utkání na jednu třetinu hřiště, a na celé hřiště. Na 1/3 

hřiště byla sledována hra 3 – 3. 4 – 4 a 5 – 5 hráčů. Na celé hřistě potom hra 5 na 5. 

Každé utkání bylo zaměřeno na sledování vybraných hráčů podle výkonnosti. 

Nadprůměrný, průměrný, podprůměrný. S tímto výběrem vždy pomáhal trenér 

příslušného družstva. U těchto hráčů byla sledována četnost střelby, přihrávek, čas, 

který strávili na ledě a zároveň čas při kterém byli v aktivním v držení kotouče.

Ve výsledkové části jsou prezentována získaná data v podobě tabulek. Zhodnocení 

výsledků je uvedené v závěrečné kapitole bakalářské práce.
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2 Teoretická východiska

2.1 Lední hokej

Lední hokej představuje moderní kolektivní sportovní hru, která má mnohaletou tradici 

a patří zároveň mezi nejpopulárnější sporty. Jedná se o hru brankovou, která se 

odehrává na ledové ploše, a hlavním smyslem je dopravit kotouč, který je ovládán 

hokejovou holí do branky soupeřova družstva. Vždy vítězí to družstvo, které vstřelí víc 

branek než soupeř. Pavliš a kol. (2000) popisuje podle vztahu družstva ke kotouči dvě 

fáze této hry. Tou první je útok, který je charakteristický tím, že má mužstvo kotouč

pod svou kontrolou a jejich hlavní snahou je dopravit kotouč do soupeřovi branky nebo 

ji alespoň ohrozit. Druhou fází je obrana, při které nemá mužstvo kotouč a snaží se ho 

proto soupeři odebrat nebo mu zamezit ve vstřelení branky. Proto, abychom mohli hrát 

lední hokej, musíme mít osvojené a naučené herní činnosti, které se hojně vyskytují jak 

ve fázi obrany, tak útoku. Herní činnosti můžeme rozlišit podle dvou kritérií:

1. podle vztahu družstva ke kotouči máme herní činnosti útočné a obranné

2. podle počtu hráčů, kteří se zapojí do dané činnosti, máme 

a. herní činnosti jednotlivce

b. herní kombinace

c. herní systémy

Podle Periče (2002) je lední hokej charakteristický svou neobvyklou činností, kterou je 

bruslení, ovládání hracího předmětu (kotouče) pomocí hokejové hole a neustálé 

podstupování fyzicky náročných osobních soubojů, ve kterých hráč uplatňuje své silové 

schopnosti. Veškerou tuto činnost není jednoduché se naučit a zkoordinovat, proto je 

velice důležité začít s učením se těchto dovedností již od dětství. Kostka (1984) k tomu 

dodává, že dominantou této hry je rychlost, tvrdost a technika. A přestože se jedná o hru 

kolektivní, tak zde vynikají individuální dovednosti hráčů, které jsou regulovány 

záměry trenéra.

Lední hokej je hra, která má samozřejmě svá mezinárodně platná pravidla, které

projdou čas od času určitými úpravami, proto se i k nám dostalo znovu v sezóně 

2014/2015 pravidlo o hybridním zakázaném uvolnění. Na ledě má každý tým 5 hráčů 

plus brankáře, z toho jsou tři útočníci a 2 obránci. Základní hrací doba čítá 60 minut, 

které jsou rozděleny do třech 20 minutových třetin a v případě nerozhodného stavu se 
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prodlužuje dle pravidel ledního hokeje o 5, 10 nebo 20 minut. Pokud ani poté není stav 

rozhodnutý, jezdí se nájezdy. Kostka a kol. (1986) uvádí na základě analýzy z utkání, že 

v průměru stráví na ledě každý hráč 15 – 20 minut na ledě a délka jednoho střídání je 

přitom 40 – 60 sekund. Doba na zotavení se pohybuje okolo 4 minut.

2.2 Věkové a vývojové zákonitosti dětí

Stejně tak jako každá sportovní disciplína, tak i lední hokej prochází 

neoddiskutovatelným vývojem nejen hry samotné, ale i objevováním nových 

technologií, tréninkových metod a prostředků a posun ve zkoumání zaznamenáváme 

samozřejmě i u jednotlivých vývojových stádií lidského těla. Na základě těchto zjištění 

nám nezbývá nic jiného než pohlížet na tréninkový proces jako na proces dlouhodobé 

sportovní přípravy s řadou věkových a vývojových zákonitostí, které se nesmí zanedbat. 

O dlouhodobém procesu sportovní přípravy dětí hovoříme už v předškolním věku. 

Konkrétně v ledním hokeji si děti osvojují základní bruslařské dovednosti již okolo 4. 

nebo 5. roku. V souvislosti s tímto faktem je znalost věkových a vývojových zákonitostí

nepostradatelná. Nemůžeme děti považovat za „malé dospělé“. Dospělosti dosáhnou až 

postupným vývojem. My jako trenéři musíme veškeré zákonitosti bezpodmínečně znát a 

během sestavování tréninkového procesu je respektovat a uplatňovat. Bez toho bychom 

nebyli schopni své svěřence správně vést a vychovávat.

Vývoj každého dítěte je odlišný, individuální a na základě výzkumů a pozorování byl 

rozdělen do několika na sebe navazujících vývojových stádií. Každé to věkové období 

je charakteristické odlišným tělesným, psychickým, pohybovým nebo sociálním 

vývojem. Proto je důležité tyto anatomicko-fyziologické a psychosociální faktory 

z hlediska trenérské profese znát a uplatňovat je při tvorbě a řízení přípravy počínaje 

dětstvím a konče dospělostí. Dětství je charakteristické svými změnami ve všech 

oblastech růstu a vývoje, ať už je to například vývoj a dozrávání různých orgánů těla

nebo intenzivní růst. Trenéři proto musí mít osvojenou širokou škálu znalostí a 

dovedností z různých oborů, nejen ze své sportovní specializace. Patří sem vědomosti 

z oblasti psychologie, sportovního tréninku, anatomie nebo fyziologie a samozřejmě 

řada dalších.

Sportovní příprava a zatěžování organismu v období dětství a konkrétně mladším 

školním věku je hlediska vývoje daného jedince klíčová. A to z toho důvodu, že by

v případě nerespektování věkových a vývojových zákonitostí během tréninkového 
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procesu mohlo dojít ke zpomalení nebo dokonce k přerušení růstu a vývoje stavby těla a 

není vyloučeno ani poškození psychické stránky dítěte. Proto je tedy pro práci dětmi 

velice důležité vycházet z důkladné znalosti osobnosti dítěte po všech jeho stránkách.

2.2.1 Období mladšího školního věku

Barešová (2014) ve své práci označuje jako mladší školní věk období života od 6 – 7 

let, kdy začíná povinná školní docházka, do 11 – 12 let, kdy nastupuje puberta se svými

specifickými projevy. Perič a kol. (2012) řadí toto věkové období mezi 6. a 10. rok 

dítěte, a jelikož se jedná o poměrně dlouhý úsek života, je rozdělen na dětství a 

prepubescenci. Toto období je tedy zahájeno povinnou školní docházkou a trvá do 10. 

roku života. Malá a Klementa (1985) nebo Suchý a kol. (1985) nazývají období prvních 

5 let školní docházky jako druhé dětství. Souhrnným a charakteristickým znakem jsou 

intenzivní biologicko-psycho-sociální změny. Podrobněji se proto zaměřím na tělesný, 

psychický, pohybový a sociální vývoj jedince.

 tělesný vývoj

Z hlediska tělesného vývoje hovoříme podle Jansy, Dovalila a kol. (2009) o 

rovnoměrném nárůstu jak výšky, tak i hmotnosti. Na základě tohoto zjištění můžeme 

tvrdit, že nedochází k negativnímu ovlivňování kvality a koordinace pohybových 

dovedností, jako tomu například je v období růstového spurtu. Pavliš a kol. (2000) ve 

své publikaci píše, že dítě vyroste pravidelně o 6 – 8 cm ročně. Malá a Klementa (1985) 

k tomu dodávají, že se ročně hmotnost zvýší okolo 2,5 kg. Vnitřní orgány se plynule 

rozvíjí a průběžně zvětšují. Linc a Havlíčková (1989) píší, že páteř má již trvalé 

zakřivení, avšak Jansa, Dovalil a kol. (2009) přichází s odlišnou informací a říká, že 

zakřivení páteře nemá trvalý tvar a kostra není ještě vyvinutá. Pavliš a kol. (2000) 

uvádí, že je mozek téměř vyvinutý a jeho růst je ukončen před nástupem tohoto období, 

ale Barešová (2014) tvrdí ve své práci to, že mozek stále roste a zpomaluje se až ve 

věku okolo 10 let. Langmeier, Krejčířová (2006) říkají, že si je dítě již dobře vědomo 

svých úspěchů nebo neúspěchů z hlediska motorických výkonů a začíná své dovednosti 

poměřovat s výkony druhých dětí nebo s výkony dospělých. 

 psychický vývoj

Dovalil a kol. (2009) a Perič a kol. (2012) označují mladší školní věk jako věk reálného 

nazírání. Děti jsou schopny vnímat pouze jednotlivosti, souvislosti jim unikají a 
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dovedou pochopit pouze to, na co si mohou sáhnout. Schopnost vnímat abstraktní 

pojmy je na nízké úrovni. I proto je nezbytně nutné provádět během tréninkových 

jednotek názornou ukázku zvoleného cvičení. Charakteristickým znakem je střídání 

radosti a smutku a také impulzivnost. Koncentrace pozornosti na určitou činnost se 

rozvíjí s přibývajícím věkem. Vágnerová (2000) uvádí, že se dítě v sedmi letech dokáže 

soustředit přibližně 7 – 10 minut, v deseti letech už pak 10 – 15 min. Podobný názor na 

to má i Malá a Klementa (1985). Avšak Dovalil a kol. (2009) a Perič a kol. (2012) 

hovoří o slabě vyvinuté vůli a schopnosti zaměřit se na dlouhodobý cíl. Podle těchto 

autorů jsou děti schopny koncentrovat se na provádění a opakování pohybového úkolu 

pouze 4 – 6 minut.

 pohybový vývoj

Ze sportovního hlediska a učení se novým pohybovým dovednostem a návykům je toto

věkové období nejpříznivější. Hovoříme o spontánní pohybové aktivitě dětí, avšak 

podle Čelikovského (1977) musíme brát v potaz nedokončené zakřivení páteře a 

musíme věnovat pozornost správnému držení těla. Věk 8 – 10 let je nejpříznivější pro 

motorický vývoj a doznívá ještě do 12 let, je to označováno za zlatý věk motoriky.

Učení se novým dovednostem je spojeno s plasticitou centrální nervové soustavy.

Důležitá je dokonalá ukázka pohybového úkolu a děti jsou pak schopny provést daný 

pohybový úkol po několika opakováních téměř dokonale. Dynamika nervových procesů 

se stále rozvíjí a to ovlivňuje ekonomičnost pohybu, která není u dětí samozřejmě na 

takové úrovni jako u dospělých. Stále je v tréninku využíván herní princip a důležitá je 

také pestrost zvolených cvičení. Díky hernímu principu je využívána výhoda imitačního 

učení, které je založeno na tom, že se děti učí nevědomky novým dovednostem

v průběhu hry a nezaměřují svou pozornost na pohyb nebo pohybový úkol, který mají 

provádět. Perič a kol. (2012) se zmiňuje také o problémech s koordinačně náročnějšími 

pohyby. Ty postupně odeznívají a ke konci tohoto období jsou děti schopné zvládnout i 

koordinačně náročnější cvičení. Barešová (2014) k tomu dodává, že v tomto období by 

měla být hrubá i jemná motorika na dobré úrovni a stále by se měla zlepšovat. Pohyby 

vykonávané velkými svaly jsou již obratné. Pohyby drobných svalů jsou ještě nepřesné, 

mimo jiné i proto, že se teprve dotváří koordinace mezi zrakem a jemnými pohyby 

prstů.

 sociální vývoj

Z hlediska sociálního vývoje rozlišuje Perič a kol. (2012) dvě období.  Jedná se o vstup 

do školy a období kritičnosti. Při vstupu do školy nebo sportovního klubu se dítě 
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začleňuje do kolektivu a musí se přizpůsobit jeho normám a pravidlům. S tím souvisí 

respektování nových formálních autorit, za které považujeme učitele nebo trenéry. 

Formování osobnosti dítěte je tedy ovlivňováno i jinou autorita než je rodič a často

dochází k tomu, že vliv rodičů je překonán působením trenéra nebo učitele. Děti

si samozřejmě vytvářejí nové kamarády a přátelská pouta a snaží se získat postavení a 

uznání ve skupině svou soutěživostí. Ke konci mladšího školního věku hovoříme o fázi 

kritičnosti. S tímto jevem souvisí negativní hodnocení skutečností a dochází k tomu, že 

se snižuje přirozená autorita dospělých a děti vyhledávají autoritu ve svých 

vrstevnících.

2.2.2 Senzitivní období

Každé věkové období má svůj určitý specifický rozvoj a organismus se různým 

způsobem mění. S tím souvisí i trénink pohybových schopností a dovedností. Efektivita 

rozvoje pohybových schopností a dovedností není v každém věku stejná. Máme určitá 

vývojová stádia, kterým říkáme senzitivní. Senzitivní období jsou definována jako 

vývojové časové etapy, které jsou zvláště vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit 

spojených s rozvojem pohybových schopností a dovedností (Perič a kol., 2012, s. 33). 

Právě v těchto vývojových etapách dochází k nejvyššímu přírůstku rozvoje dané 

schopnosti. Každá schopnost má tedy jiné optimální vývojové období. Nevyužitím 

těchto období může trenér způsobit zpomalený nebo nekvalitní vývoj. Musíme si ale 

také dávat pozor na reálný stupeň vývoje každého dítěte. Máme na mysli biologický 

věk. Ten se oproti tomu kalendářnímu může měnit a k diferenciaci dochází také u 

pohlaví. U děvčat začínají a končí senzitivní období dříve než u chlapců. (Perič a kol., 

2012). 

Z hlediska senzitivních období mají v mladším školním věku vysokou efektivitu 

tréninku především rychlostní a koordinační schopnosti a pak samozřejmě také kloubní 

pohyblivost, kdy dochází podle Periče a kol. (2012) k nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní 

pohyblivosti mezi 9. a 13. rokem. Střední efektivita tréninku vytrvalostních schopností 

je uváděna mezi 11. a 14. rokem a rozvoj silových schopností je spojen s produkcí 

pohlavních a růstových hormonů, proto mají tedy tyto schopnosti senzitivní období 

později. Střední efektivita tréninku rychlé a výbušné síly se uvádí mezi 10. – 15. rokem 

a u základního silového rozvoje je to 10. – 13. rok.
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2.2.3 Koordinační schopnosti

Základní schopnosti, na které bychom se měli během pohybového programu dětí 

v mladším školním věku podle Pavliše a kol. (2000) a Periče a kol. (2012) zaměřit, jsou 

schopnosti koordinační a rychlostní. Efektivita rozvoje koordinačních schopností je 

spojena s vývojem centrální nervové soustavy. Její vysoká plasticita, schopnost střídání 

vzruchů a útlumů a činnost analyzátorů považujeme za základní předpoklady pro 

efektivní rozvoj koordinace. Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností 

tedy stanovujeme mezi 7. a 10. – 11. rok u děvčat a u chlapců do 12. roku. 

Tabulka 1: Koordinační schopnosti dle Periče a kol. (2012)

Legenda: vymezení efektivity tréninku jednotlivých koordinačních schopností, které uvádí Perič a kol. 

(2012) podle stáří dítěte 

Tabulka č. 1 prezentuje rozdělení koordinačních schopností podle Periče a kol. (2012). 

Řadíme mezi ně základní koordinace pohybů, kombinace pohybů, komplikovanou 

motoriku, rovnováhu, reakce a přesnost pohybů. Z tabulky můžeme vyčíst, že pro 

zkoumané věkové rozmezí je nejdůležitější trénink kombinace pohybů, kdy velká 

efektivita rozvoje je od 8 do 10 let. Volíme proto koordinačně náročná cvičení, kdy 

spojujeme několik činností v jednu. Druhým stěžejním bodem je rozvoj rovnováhy, u 

které začíná velká efektivita tréninkového procesu v 8 a končí ve 13 letech.

2.2.4 Rychlostní schopnosti

Vysoká efektivita rozvoje pohybových schopností je v mladším školním věku 

spojována samozřejmě také s rychlostními schopnostmi. Periče a kol. (2012) píše o tom, 
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že je dobré stimulovat rychlostní schopnosti co možná nejdříve. Toto tvrzení znovu 

koresponduje s vývojem centrální nervové soustavy. Hlavním požadavkem pro rozvoj 

rychlosti totiž je rychlost střídání vzruchů a útlumů a to nám právě nervová soustava a 

také komplex nervosvalových vláken v tomto věku umožňuje. Období, kdy bychom se 

měli zaměřit na rozvoj rychlostních schopností, můžeme zařadit mezi 7. a 14. rok. 

Samozřejmě i v dalších letech dochází k určitému zlepšení rychlosti, ale to už je ve 

spojení a s podporou rychlostních schopností. Naším hlavním úkolem v mladším 

školním věku je rozvoj frekvence pohybů a také rychlost reakce. Stejně tak jako píše 

Perič a kol. (2012), tak i Pavliš a kol. (2000) se zmiňuje o tom, že s postupným 

rozvojem silových schopností se můžeme zaměřit i na stimulaci rychlosti akcelerace a 

lokomoce.

Tabulka 2: Rychlostní schopnosti dle Periče (2008)

Legenda: vymezení efektivity tréninku jednotlivých rychlostních schopností, které uvádí Perič a kol. 

(2012) a zařazuje je podle stáří dítěte

Tabulka č. 2 nám přináší rozdělení rychlostních schopností, které uvádí Perič a kol. 

(2012). Hovoříme o frekvenci, akční rychlosti, maximální rychlosti a zrychlení. 

Stěžejním bodem tréninkového procesu na rozvoj rychlosti mezi 8. – 10. rokem bude 

tedy zaměření na rychlost frekvence jednotlivých pohybů. 

2.2.5 Dlouhodobý vývoj sportovce

Tyto skutečnosti můžeme porovnat s USA hockey (2012), kteří ve svém programu 

dlouhodobého vývoje sportovce hovoří o určitých fázích fyzického a psychického 
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vývoje, které nám nabízí optimální možnosti pro rozvoj určitých atributů jako jsou 

pohybové schopnosti a dovednosti. Bylo prokázáno, že když děti nebudou mít 

odpovídající možnosti k rozvoji těchto atributů, bude významně ovlivněna možnost 

dosažení jejich plného potenciálu. Proto byla vytvořena okénka optimální 

trénovatelnosti, což je podobné, když u nás hovoříme o senzitivním období rozvoje 

pohybových schopností. Akceptováním a dodržováním těchto kritických oken 

v určitých věkových období umožňujeme dítěti rychleji se adaptovat na trénink dané 

pohybové schopnosti a v případě, že dojde k jejich přeskočení nebo zameškání, sníží se 

dítěti šance dosáhnout svého plného potenciálu. Musíme ale také brát v potaz, že se tyto 

periody mezi jednotlivci mění, protože je každé dítě jedinečné a liší se svou genetickou 

výbavou. I když jednotlivá kritická okna optimální rozvoje korespondují s obecnými 

zákonitostmi lidského růstu a vývoje, tak vědecké výzkumy ukazují, že se reakce na 

tréninkové podměty ve všech vývojových fázích liší. Někteří hráči projeví svůj 

potenciál v 11 letech jiní zase neprokáží své schopnosti a dovednosti ani v 15 letech. 

V důsledku toho je zapotřebí právě dlouhodobý přístup k rozvoji hráče, abychom 

zajistili to, že ti co pomaleji reagují na podněty nebyli zbaveni šance se postupně 

rozvíjet a růst.

Dlouhodobý vývoj sportovce pracuje s pohybovými schopnostmi, které jsou začleněny 

mezi jednotlivá okénka optimálního tréninkového procesu. Jedná se o těchto 5 

schopností:

 vytrvalost

 síla

 rychlost

 dovednosti

 flexibilta (pohyblivost)
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Obrázek 1: Stádia optimálního rozvoje pohybových schopností

Legenda: vymezení jednotlivých kritických oken optimálního rozvoje tělesných kapacit dle 

dlouhodobého vývoje sportovce (USA hockey, 2012). Horní polovina obrázku je věnována ženám 

(female) a dolní polovina pak mužům (male). V polovině obrázku je chronologicky znázorněn tělesný 

vývoj od 5 do 20 let a u každého pohlaví je křivka růstového tempa (rate of growth). Podle jednotlivých 

vývojových fázích jsou znázorněny všechny pohybové schopnosti: vytrvalost (stamina), síla (strength), 

rychlost (speed), dovednosti (skills) a flexibilita (suppleness).

Obrázek č. 1 popisuje věková období optimálního rozvoje pohybových schopností, tak 

aby dítěti bylo umožněno dosažení jeho vývojového potenciálu. Jak už bylo zmíněno 

výše, je důležité postupovat podle těchto doporučení, aby nedošlo ke zpomalení nebo 

porušení jedincova růstu. Obrázek je rozdělen na dvě poloviny, aby byla patrná 

diferenciace z hlediska pohlaví a tím se také potvrzuje tvrzení Periče a kol. (2012), že u 

dívek začíná a končí senzitivní období rozvoje pohybových schopností dříve než u 

chlapců. Tento model dlouhodobého vývoje sportovce udává věkové rozmezí od 6 do 

16 let, zatímco u chlapců končí optimální obdodí rozvoje silových schopností okolo 20. 

roku. Obrázek nám také prezentuje tempo růstu u chlapců a dívek v podobě růstové 

křivky. 

Optimální období rozvoje vytrvalosti je u chlapců na začátku růstového spurtu 

v obodobí adolescence, což je ve 13 letech a končí v 16 letech.
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Na rozvoj silových schopností se u dívek zaměřujeme ihned po ukončení období 

růstového spurtu a u chlapců je to o něco déle a to přibližně 12 až 18 měsíců po 

růstovém spurtu. Obecně zařazujeme trénink silových schpností později vzhledem 

k produkci pohlavních a růstových hormonů.

Rozvoj rychlosti zařazujeme do tréninkového procesu podle dlouhodobého vývoje 

sportovce do dvou okének. Poprvé je to ve věku 7 – 9 let a podruhé pak v období 13 až 

16 let.

Dlouhodobý vývoj sportovce řadí k pohybovým schopnostem i rozvoj dovedností a u 

nich odovídá věkové období zlatému věku motoriky, které popisuje Perič a kol. (2012). 

Jedná se o věkové rozmezí mezi 9. a 12. rokem.

Poslední pohybovou schopností je flexibilita. U té je nejvhodnější období rozvoje 

spojeno s věkem od 6 do 10 let u obou pohlaví, ale zvláštní pozornost bychom 

pohyblivosti měli věnovat během akcelerace růstu právě v období adolescence (USA 

hockey, 2012).

2.3 Přístupy k tréninku v mladším školním věku

Touto problematikou se zabývá řada autorů. Perič a kol. (2012) má na koncepci 

sportovní přípravy dětí dva úhly pohledu. Jedná se o:

 ranou specializaci

 trénink přiměřený věku

V prvním případě dochází v rámci rané specializace k rychlému rozvoji výkonnosti, 

který postupně stagnuje. Děti jsou přizpůsobovány tréninku, který má velice úzké 

zaměření a jeho obsah tvoří vysoce specifická cvičení. Na děti je kladen velký tlak 

z hlediska dosahování těch nejlepších výkonů v krátkém časovém úseku a prosazení 

sebe sama v rámci dané sportovní specializace. Děti si osvojují pouze úzkou a velice 

rychle naučenou základnu dovedností a dochází poměrně rychle k vyčerpání 

adaptačních podnětů. Tréninky bývají monotónní a vedou k jednostrannému zatěžování, 

což může být spojeno s řadou zdravotních rizik jako je například svalová nerovnováha a 

může vést také k syndromu vyhoření.

Na druhou stranu zde máme trénink přiměřený věku, což je pravý opak rané 

specializace. Během této koncepce se trénink přizpůsobuje dětem. Trenéři během 
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tvorby tréninkových jednotek zohledňují věkové a vývojové zákonitosti dětí. Snahou je 

vytvořit předpoklady pro pozdější rozvoj a děti naučit co možná nejširší základnu 

pohybových dovedností v rámci všeobecné a všestranné přípravy. Děti se nezaměřují 

pouze na jednu sportovní specializaci, ale učí se základní dovednosti ve více sportech, 

jako je například lední hokej, tenis nebo fotbal (Perič a kol., 2012).

V případě, že se nezaměřujeme na tréninkovou koncepci v rámci rané specializace, 

hovoříme o tréninku jako o určité pyramidě, kde k vrcholu vede dlouhá cesta s několika 

stupni, kterými si musí projít každý jedinec. Perič a kol. (2012) proto rozděluje 

dlouhodobý tréninkový proces na tyto čtyři etapy:

 seznamování se sportem

 základní trénink

 specializovaný trénink

 vrcholový trénink

Každá ze zmiňovaných etap má různě dlouho dobu trvání, liší se obtížnost a specifika 

zvolených cvičení a činností, které jsou během jednotlivých etap osvojovány. Každá ta 

etapa je určitým způsobem specifická a nelze ani jednu z nich vynechat nebo zkrátit, 

jedna na druhou navazují a ovlivňují se.

2.3.1 Dlouhodobá koncepce tréninku dětí

Další přístup k tréninku dětí v ledním hokeji přináší Bukač a Studnička (2012), ti se 

v každé etapě zaměřují na učební, tréninkové a věkové zvláštnosti. Hovoříme o těchto 5 

vývojových stádiích:

1. Učení elementárních dovedností (6 – 9 let)

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

3. Herní trénink (12 – 16 let)

4. Trénink herní kompetice (16 – 18 let)

5. Soutěžní trénink (18 – 20 let)

Z jednotlivých etap vyplívá, že v prvních dvou fázích se věnujeme učení se 

dovednostem a o tréninku hovoříme až od třetího vývojového stádia. V první fázi se 

učíme samozřejmě základním elementárním dovednostem a od 9 let pak přistupujeme 

k učení se herně dovednostního základu. Lední hokej je motoricky velice náročný sport 

a proto je velice důležité začít s nácvikem základních hokejových dovedností již od 
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dětství. Bompa (2000) k tomu ještě dodává, že je velice důležité zakomponovat do 

tréninkového procesu sportovně specifická cvičení již v mládí. Podle Pavliše a Periče 

(1996) bychom měli začít s osvojováním bruslařských dovedností v 5 – 6 letech. 

Naopak Bompa (2000); Bompa a Haff (2009) tuto hranici posouvají mezi 6. až 8. rok 

věku dítěte. Mezi základní hokejové dovednosti patří především bruslení ve všech 

podobách a poté jednotlivé herní činnosti jednotlivce jako je například střelba, 

přihrávání a zpracování nebo vedení kotouče, o kterých se budu zmiňovat níže. 

Nás bude zajímat především druhá vývojová fáze, která reprezentuje období mladšího 

školního věku. Zde se v tréninkovém procesu začínáme zaměřovat kromě herních 

činností jednotlivce také na základy spolupráce v podobě herních situací 1 – 1, 2 – 0 

nebo 2 – 1 a týmové dovednosti. Pro Bukače a Studničku (2012) jsou ale stále 

základními dovednostmi bruslení, střelba, vedení kotouče a uvolnění se v situaci 1 – 1.

Ještě jiné rozčlenění dlouhodobého tréninku publikuje ve své knize Pavliš a kol. (1995). 

V tomto spojení hovoříme o 4 etapách, které na sebe navazují:

1. Etapa sportovní předpřípravy

2. Etapa základního tréninku

3. Etapa specializovaného tréninku

4. Etapa vrcholového tréninku

Dlouhodobou koncepcí sportovního tréninku se samozřejmě zabývají i zahraniční 

autoři. Proto uvádím také jednotlivé etapy amerického modelu dlouhodobého vývoje 

sportovce, který se soustředí nejen na rozvoj pohybových schopností, ale svou 

pozornost upírá také na psychickou a fyzickou stránku sportovce a nezapomíná ani na 

to, jakým způsobem by měl trenér své svěřence ovlivňovat, působit na ně, vést a 

motivovat je v rámci tréninkového procesu. 

Jedná se o těchto 7 etap (USA hockey, 2012):

 aktivní začátek (0 – 6 let)

 základní dovednosti (6 – 9 let)

 učit se trénovat (9 – 12 let)

 trénink (12 – 16 let)

 učit se soutěžit (16 – 18 let)

 tréninkem k soutěži (19 – 23 let)

 tréninkem k vítězství (19 a víc let) 
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Podle tohoto rozdělení můžeme usuzovat, že k dosažení vrcholových výkonů vede

opravdu dlouhá cesta, která se skládá z několika vývojových etap. Zkoumané věkové 

období spadá do etap učení se základním dovednostem a učení se trénovat. Stejně jako u 

Bukače a Studničky (2012), tak i v dlouhodobém vývoji sportovce od USA hockey 

(2012) začínáme mluvit o tréninku až od 12. roku života dítěte, do té doby je celý 

tréninkový proces o učení se a osvojování jednotlivých hokejových dovedností. 

2.3.2 Herně dovednostní základ

Z uvedených vývojových stádií podle Bukače a Studničky (2012) spadá zkoumané 

období mladšího školního věku do etapy učení se herně dovednostního základu. USA 

hockey (2012) bere toto období jako etapu, kdy se děti učí trénovat a tím stěžejním 

bodem je zdokonalování všeobecných sportovních dovedností a učení se sportovně 

specifických dovedností, čímž jsou právě myšleny dovednosti hokejové, dále pak 

koordinace a kontrola jemné motoriky. 

Pavliš a Neuman (2014) uvádějí jako zásadní problematiku v těch nejmladších 

věkových kategorií učení se a osvojování si hokejových dovedností a jejich technik a 

k tomu se jeví jako nejoptimálnější věkové období 8. – 12. let a z hlediska organizace je 

nejefektivnější výuka a trénink ve specifickém tréninkovém prostředí. Bukač (2005) 

k tomu dodává, že učení se herně dovednostního základu je zaměřeno především na 

jedince a skupinový trénink vytváří větší individualizaci. Proto řada autorů (Martens a 

kol., 1981; Pavliš a kol., 2002 a Perič, 2002, 2012) doporučuje ve svých publikacích 

dělený, skupinový trénink, kde jsou děti rozděleny podle úrovně hokejových dovedností 

a mají tak k nácviku a zdokonalování stejné podmínky.

USA hockey (2012) prezentuje stěžejní body, které tuto vývojovou fázi popisují a na 

základě kterých bychom si měli vytvořit určitou filozofii tréninkového procesu ve 

zkoumané věkové kategorii:

 aktivně se účastnit ve více sportech a nezaměřit se pouze na jednu specializaci –

lední hokej

 provozovat každodenní pohybovou aktivitu, která má nároky směřující k 

podobným pohybovým vzorům



29

 osvojovat si a zdokonalovat obecné sportovní dovednosti a vypěstovat si co 

možná nejširší základnu hokejových dovedností, na kterých pak sportovec staví 

a opírá se o ně při pozdějším růstu

 snažit se eliminovat jednostranné pohybové zatížení prostřednictvím takových 

sportovních aktivit, které budou klást nároky a zatěžovat obě poloviny těla 

(gymnastika, házení oběma rukama, plavání, kopání oběma nohama)

 střídat posty obránci/útočníci s výjimkou brankáře

Ve vzdělávacím programu od USA hockey (2012) je uváděno procentuální rozdělení 

tréninkového procesu pro zkoumanou věkovou kategorii. Obsah tréninku je následující:

 70 % učení se dovednostem

 20 % hra

 10 % specificky herní trénink

Oproti tomuto modelu pak zase Bukač a Studnička (2012) popisuje obsah tréninku 

podle procentuálního zastoupení jednotlivých složek v tabulce č. 3.

Tabulka 3: Proporční nástin tréninku na ledě (Bukač a Studnička, 2012)

Legenda: procentuální vyjádření obsahu tréninku na ledě ve fázi učení se herně dovednostnímu základu 

(Bukač a Studnička, 2012)

Tabulka č. 3 nám prezentuje doporučení pro náplň tréninkového procesu v mladším 

školním věku dítěte. Obsah tréninku tvoří bruslení, týmové dovednosti, trénink 

spolupráce a herních situací a jako poslední je trénink dovedností, který stejně jako ve 

fázi učení se elementárním dovednostem tvoří základní stavební kámen a je mu 

přisouzeno podle Bukače a Studničky (2012) 50% tréninku, zatímco v modelu od USA 

hockey (2012) je to dokonce 70 %. Pro bruslení je vyhrazeno 15 %, tréninku spolupráce 

15 %

15 %

20 %

50 % trénink dovedností

trénink spolupráce a herních 

týmové dovednosti

kondiční bruslení
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a herních situací bychom měli věnovat 20 % tréninkového procesu a jako poslední, ale 

neméně důležité jsou týmové dovednosti, které by měli mít stejné procentuální 

zastoupení jako bruslení, což je 15 %.

2.3.3 Specifické tréninkové prostředí

Existuje řada výzkumů a studií, které se zabývají právě tématikou her ve specifickém 

tréninkovém prostředí a oproti tomu také tréninkem na celé hřiště. Při skupinovém 

tréninku na zmenšeném prostoru se dítě zapojí do opakování nacvičované dovednosti

častěji, než kdyby tu danou činnost provádělo přes celé hřiště. Častěji se tak děti 

dostávají při této organizaci tréninkových jednotek ke střelbě nebo přihrávce, déle jsou 

v držení kotouče a intenzivněji využívají své bruslařské dovednosti. Vlach (2012) píše 

ve své práci o tom, že hry na malém prostoru jsou v tréninku relativně novou záležitostí, 

avšak jako takové rozhodně novinkou nejsou. Mezi účely využívání her řadí Vlach 

(2012) především tyto výhody: podporují v nás kreativitu a experimentování, díky 

těmto hrám vzniká soutěživější prostředí, zapojíme do činnosti více hráčů najednou, 

hráči se učí řešit obtížnější situace a můžeme se zaměřit jak na rozvoj a zdokonalování 

individuálních, tak i týmových dovedností.

Jirků (2014) se ve své bakalářské práci zmiňuje o studii, která vznikla v ČR v průběhu 

sezóny 2012/2013 a porovnávala právě trénink ve specifickém tréninkovém prostředí a 

celoplošný trénink. Zkoumaný soubor tvořilo 43 klubů a sledovanou věkovou kategorii 

zaujímali hráči 4. a 5. třídy. Jedna část studie byla zaměřena na počet střel při tréninku

ve specifickém tréninkovém prostředí a to samé při celoplošném tréninku, další část 

byla věnována času, stráveném vedením kotouče a nakonec se zkoumalo časové využití 

tréninku na zmenšeném prostoru a celoplošného tréninku. Výsledky byly prezentovány 

na semináři v Ostravě v roce 2012 a potvrdily preference tréninku na zmenšeném 

prostoru a také to, že kluby a trenéři v ČR tuto organizaci tréninkových jednotek hojně 

využívají.

V programu Red, white and blue hockey publikuje svou studii George Kingston (USA 

hockey, 2012), který porovnával celoplošný hokej a hokej na šířku hřiště. Kingston 

sledoval počet střel, čas strávený v kontaktu s kotoučem a aktivní čas na ledě.
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Výsledky studie jsou následující:

 v 60 minutovém utkání, které se hrálo na celé hřiště, strávil průměrný hráč ve 

věku 8 – 10 let s kotoučem na holi 20,7 sekund

 u hráčů z NHL přesahovala doba vedení kotouče 85 sekund

 mladí hráči vystřelili v průměru 0,5 krát a hráči kategorie juniorů a dospělých 

vystřelili 1,5 krát

 mnoho dětí ve věku 6 – 8 let se kotouče vůbec nedotklo 

2.4 Zkoumané herní činnosti jednotlivce

Proto, abychom mohli hrát basketbal, florbal nebo volejbal musíme mít určitý zásobník 

dovedností a v ledním hokeji tomu není jinak. Každý hráč musí disponovat určitou 

technickou vybaveností a musí být schopen se vyrovnat za pomoci svého umění 

s překážkami, které na něho během jakékoliv sportovní hry čekají. Z hlediska 

systematiky rozlišujeme v ledním hokeji herní činnosti jednotlivce útočné a obranné. 

V této práci se budu snažit sledovat z mého pohledu ty nejčastěji se vyskytující útočné 

činnosti, které tvoří spolu s bruslařskými dovednostmi základ hokejového umění. Mezi 

zkoumané herní činnosti tedy patří:

 uvolňování hráče s kotoučem

 přihrávání a zpracování kotouče

 střelba

2.4.1 Uvolňování hráče s kotoučem

Jedná se o základní hráčovu útočnou dovednost (Pavliš a kol., 2000). Podstatou 

uvolňování hráče s kotoučem je udržení kotouče v přímém souboji s protihráčem (Perič, 

2002, s. 51). V případě překonání zmiňovaného protihráče se vytváří přečíslení a 

vznikají nám tak nové a výhodnější možnosti pro další útočnou činnost Kostka a kol. 

(1986). Existuje několik způsobů uvolňování hráče s kotoučem a z hlediska systematiky 

je rozdělujeme takto:

 Vedením kotouče

o driblinkem

o tažením

o tlačením
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o od sebe k sobě

 Kličkou

 Jiným způsobem

o obratem

o změnou směru

o změnou rychlosti

o přihrávkou o brusle

Podle Pavliš a kol. (2002) vedou ke správné technice provedení uvolnění hráče 

s kotoučem tyto předpoklady:

 základní postoj hráče s kotoučem a držení 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 

Samozřejmě také existují faktory, které techniku a taktiku uvolňování hráče s kotoučem 

podle Pavliše a kol. (2002) ovlivňují:

 herní situace

 prostor, ve kterém se provádí

 způsob obranných činností soupeře

2.4.2 Přihrávání a zpracování kotouče

Přihrávání a zpracování kotouče je další ze základních herních činností jednotlivce, 

které tvoří základ hokejových dovedností a na základě kterých pak nacvičujeme herní 

kombinace. Kostka a kol. (1986) chápe zpracování kotouče jako možnost získání 

kontroly nad kotoučem a přihráváním se pak snažíme dopravit kotouč svému spoluhráči 

takovým způsobem, aby ho mohl zpracovat. Tato herní činnost úzce souvisí 

s uvolňováním hráče s kotoučem, jelikož adresujeme přihrávky na spoluhráče, kteří se 

uvolňují do prostorů, kde nejsou obsazeni protihráči. Podle Pavliše a kol. (2002) je 

základem úspěšné přihrávky její včasnost a přesnost.
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Z hlediska systematiky dělíme techniku přihrávání a zpracování podle Pavliše a kol. 

(2002) takto:

 přihrávání

o po ruce – přes ruku

o po ledě – vzduchem

o přímé – s využitím hrazení

o švihem – přiklepnutím

 zpracování přihrávky

o po ruce

o přes ruku

o nepřesná přihrávka

2.4.3 Střelba

Kostka a kol. (1986) popisuje střelbu jako útočnou činnost jednotlivce, kdy se hráč 

snaží dopravit kotouč do soupeřovi branky a to buď švihem, přiklepnutím nebo 

golfovým úderem. Pavliš a kol. (2002) dodává, že hráč má při střelbě jeden jediný cíl a 

tím je vstřelení branky. Střelba je však z hlediska techniky velice složitá útočná herní 

činnost. Hráči musí dokázat zkoordinovat několik pohybových složek najednou. Jedná 

se o bruslení, vedení kotouče, samotnou techniku střelby a pak samozřejmě také 

načasování a odhad situace ve hře.

Efektivita střelby může podle Pavliše a kol. (2002) záviset na těchto faktorech:

 technika (ovládání jednotlivých druhů střelby)

 přesnost (střelba do volných prostorů branky)

 rychlost (střelba v časové a prostorové tísni)

 rozmanitost (mít osvojené všechny způsoby střelby a volit podle herní situace tu 

nejvhodnější)

Podle techniky provedení dělí Pavliše a kol. (2002) střelbu do těchto skupin:

 střelba po ruce

o švihem (krátkým, dlouhým)

o přiklepnutým švihem

o krátkým přiklepnutím
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o golfovým úderem

 střelba přes ruku

o švihem

o přiklepnutím

 tečování kotouče

 dorážení kotouče

 střelba ze vzduchu, z otočky, v pádu
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3 Cíle a úkoly práce, vědecké otázky

Cíle práce:

Hlavním cílem této práce je porovnat na základě četnosti zkoumaných herních činností 

jednotlivce, jaká je nejefektivnější varianta velikosti hrací plochy vzhledem k různému 

počtu hráčů na hřišti při utkání v ledním hokeji v mladším školním věku.

Úkoly:

 prostudovat a shromáždit domácí a zahraniční literaturu, která odpovídá 

zvolenému tématu a věkové kategorii mladšího školního věku

 zaznamenat utkání kategorie mladších žáků v sezóně 2014/2015, kde bude 

celkem 14 utkání (10 utkání minihokeje a 4 utkání celoplošného hokeje)

 v každém sledovaném utkání určit 3 probandy, na které se zaměříme, ze 14 

utkání se tedy bude jednat o 42 probandů

 vybrat vždy probandy stejné věkové a výkonnostní úrovně (1 – nadprůměrný, 2 

– průměrný, 3 – podprůměrný)

 vyhodnotit data z natočených utkání pomocí popisných statistik jednotlivě podle 

velikosti hrací plochy (1/3 hřiště nebo celé hřiště) a počtu zapojených hráčů do 

hry (3 – 3, 4 – 4, 5 – 5)

 získaná data porovnat a prezentovat formou tabulek

 přenést vyzkoumané výsledky do tréninkové praxe v ledním hokeji

Vědecké otázky:

VD1: Bude při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště nejnižší efektivita využití hrací plochy u 

všech zkoumaných herních činností jednotlivce?

VD2: Bude dosažená nejvyšší četnost přihrávek, a zapojení hráčů při hře 3 proti 3 na 

1/3 hřiště?

VD3: Bude dosažená nejvyšší četnost přihrávek při hře 3 proti 3 na 1/3 hřiště?

4 Metodika práce

Zkoumaný soubor tvořilo celkem 42 probandů, kteří byli sledováni během 14 utkání

hraných v časovém rozmezí 3 x 15 minut. Z toho bylo 10 utkání na 1/3 hřiště a zbylá 4
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utkání se hrála na celé hřiště. Veškerá data byla získávána v průběhu sezóny 2014/2015

ve věkové kategorii mladšího školního věku, konkrétně u hráčů 4. tříd, kteří mají dle 

pravidel Českého svazu ledního hokeje nařízeno hrát utkání v minihokeji do poloviny 

sezóny, tedy do Vánoc a po Novém roce se přechází na model celoplošného hokeje.

Výběr sledovaných hráčů byl pokaždé prováděn na základě doporučení trenéra 

příslušného týmu, se kterým byl před utkáním veden rozhovor. Převážnou většinu 

probandů tvořili hráči ve věku 9 – 10 let, ti byli vždy dotazovanými trenéry rozděleni 

podle úrovně hokejových dovedností na:

1. nadprůměrné hráče – tvořiví, produktivní, úroveň osvojení hokejových 

dovedností (bruslení, vedení kotouče, přihrávka a zpracování kotouče, střelba) 

je na vysoké úrovni

2. průměrné hráče – zkoumané herní činnosti jednotlivce nejsou všechny osvojeny 

na vysoké úrovni, chybí tvořivost a koordinace pohybu

3. podprůměrné hráče – stále se učí základům sledovaných hokejových dovedností

Data byla pro tuto práci shromažďována pomocí metody nepřímého pozorování, 

konkrétně formou videozáznamů. Základem veškerého natáčení bylo vždy vybrat 

správnou pozici a místo na zimním stadiónu. Jelikož nebyla převážná většina utkání 

natáčena na stejném zimním stadiónu a důležité bylo, aby byla výsledná data

z pozorování co nejpřesnější, tak byl výběr místa stěžejní. Ve většině případů jsem se 

snažil zabírat celou hrací plochu, která byla pro utkání vyhrazena, ale došlo i na 

případy, kdy jsem se musel věnovat natáčení pouze sledovaných probandů. Na základě 

rozhovorů s trenéry byli před utkáním označeni 3 vybraní hráči, na které jsem se později 

zaměřil.

Ještě před opětovným sledováním videozáznamu jsem si ujasnil veškeré dovednosti, 

které budu hodnotit a připravil jsem si proto hodnotící protokoly, kam jsem data 

zaznamenával a sčítal jejich četnosti a časy. Zkoumané parametry tvořili herní činnosti 

jednotlivce, konkrétně to bylo vedení kotouče, které jsem měřil v sekundách. Dále jsem 

se zaměřil na počet střel a přihrávek, a také jsem sledoval celkový čas strávený na ledě.

Získané hodnoty jsem později dosadil do vytvořených tabulek a následně porovnal

pomocí popisných statistik. Každý parametr byl sledován při různém počtu hráčů na 

ledě a to při hře 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5. Zároveň jsem také uvažoval 2 velikosti ledové 

plochy (1/3 hřiště a celá plocha). Na 1/3 hřiště se hrálo ve všech třech možnostech 
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početního rozložení hráčů, nikdy nebyl započítáván brankář a na celou plochu hřiště se 

hrálo 5 – 5. Vždy jsem nejprve porovnával hráče stejné dovednostní úrovně 

(nadprůměrné, průměrné a podprůměrné) v jednotlivých početních kategoriích a 

velikostech hřiště, poté jsem na základě celkových průměrných hodnot provedl výběr 

nejefektivnější velikosti hrací plochy vzhledem k počtu hráčů na ledě.

5 Výsledky

5.1 Čas strávený na ledě

Tabulka číslo 4 prezentuje celkové průměrné časy na ledě v minutách, které strávili 

všichni sledovaní probandi během jednotlivých zkoumaných utkání. Není zde rozlišeno, 

zda byli hráči v držení kotouče či nikoliv a není zde myšleno ani na rozdělení hráčů na 

tři zmiňované dovednostní skupiny (nadprůměrní, průměrní a podprůměrní hráči). 
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V tabulce můžeme vidět, že se časy hráčů při minihokeji 3 proti 3 a 4 proti 4 nemění. 

Při hře 5 proti 5 na celé hřiště už je rozdíl patrný, jelikož při hře na celé hřiště 

nezasahuje do střídání hráčů rozhodčí nebo siréna nastavená na minutové signály. Je to 

zde čistě záležitost trenéra. U minihokeje je to právě naopak a pravidla jsou nastavena 

tím směrem, aby měli všichni hráči téměř totožný čas strávený na ledě. Malé odchylky 

v časech mohou být způsobené benevolencí a citem pro hru rozhodčího, který utkání 

řídí. Ten může nechat hráče dohrát vzniklou situaci, například samostatný nájezd, i když 

uplyne 1 minuta určená pro střídání hráčů.

Tabulka 4: Průměrný čas strávený na ledě

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 15:33 15:35 17:37

Celá plocha 14:54

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. Všechny časy jsou v minutách.

5.2 Průměrná četnost střel během utkání

5.2.1 Průměrná četnost střel nadprůměrných hráčů

Tabulka číslo 5 představuje průměrnou četnost střel, které průměrně vyprodukovali 

všichni sledovaní nadprůměrní hráči během jednoho utkání. Z tabulky je patrné, že 

s rostoucím počtem hráčů na ledě při hře na stejně velké ploše hřiště, tedy na 1/3 hrací 

plochy, se počet střel úměrně snižoval. Velký rozdíl byl vidět při hře 5 proti 5 na 1/3 

hřiště. Při této kombinaci bylo zaznamenáno pouze 3,7 střeleckých pokusů, což byl 

nejnižší počet střel ze všech zkoumaných variant u nadprůměrných hráč. Naopak 

nejvíce střel vyslali hráči při hře na 1/3 hřiště s nejnižším počtem hráčů 3 proti 3. Střel 

bylo 13,5 a bylo to jen o 1,5 střely méně než při hře na celé hřiště s počtem 5 proti 5 

hráčů na ledě. Z toho vyplívá to, že když mají hráči naučené hokejové dovednosti na 
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dostatečné úrovni, tak se dostanou téměř ke stejnému počtu střeleckých pokusů při 

minihokeji i celoplošném hokeji. U střeleckých pokusů nebylo sledováno, zda jde o 

střelu mimo branku, na branku nebo jestli střelu brankář chytil nebo skončila v brance.

Tabulka 5: Průměrná četnost střel nadprůměrných hráčů během utkání

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 13,5 10,3 3,7

Celá plocha 12

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. 

5.2.2 Průměrná četnost střel průměrných hráčů

V tabulce číslo 6 je znázorněn průměrný počet střel všech zkoumaných průměrných 

hráčů během navštívených utkání jak v minihokeji, tak celoplošném hokeji. Hráči této 

dovednostní úrovně, kteří nedosahují ve všech herních činnostech jednotlivce 

dostatečně vysokou úroveň a chybí jim také částečně koordinace pohybu, tvoří většinou 

převážnou část mužstva v těchto věkových kategoriích mladšího školního věku. Stejně 

tak jako u nadprůměrných hráčů byla největší četnost střel při hře 3 proti 3, konkrétně 

tito hráči vystřelili 12,3 krát. U ostatních početních kombinací hráčů a velikosti hracích 

ploch se četnost střel výrazně snižovala. Při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště vystřelili hráči 

dokonce v průměru pouze 1 krát. Téměř totožného výsledku bylo naměřeno při hře 4 

proti 4 v minihokeji a při hře 5 proti 5 na celé hřiště. Mezi těmito kombinacemi byl 

rozdíl v počtu střel pouze 0,8 střel. Z tabulky také vyplývá, že se zvyšujícím se počtem 

hráčů na ledě při stejné ploše hřiště (1/3) se snižuje četnost opakování zkoumané 

dovednosti.

Tabulka 6: Průměrná četnost střel průměrných hráčů během utkání
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                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 12,3 5,8 1

Celá plocha 5

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. 

5.2.3 Průměrná četnost střel podprůměrných hráčů

Tabulka číslo 7 porovnává průměrnou četnost střel podprůměrných hráčů. Mezi tyto 

vybrané hráče patří ti, co se stále učí základy sledovaných hokejových dovedností, 

chybí jim koordinace a jistota pohybu, a tudíž se během utkání nedostávají tak často 

k opakování vybraných herních činností jednotlivce. To dokazuje právě i tabulka číslo 

7, ve které se pozornost soustředí na střelbu. Nejvíce střel, konkrétně 3, vyprodukovali 

hráči při minihokeji v počtu 4 proti 4, což je rozdíl oproti 2 předchozím zkoumaným 

případům. Avšak při počtu hráčů 3 proti 3 bylo vyprodukováno pouze o 0,8 střel méně 

než při hře 4 proti 4. Při početní kombinaci 5 proti 5 na 1/3 hřiště se tito hráči dostali 

pouze 0,5 střelám, což je zanedbatelný počet v porovnání s nadprůměrnými hráči a to 

samé platí u celoplošného hokeje, kde byly v průměru vypočítány 2 střely. Tito hráči 

s podprůměrnou úrovní dovedností však tvořili pouze malou část v celkovém počtu 

hráčů zkoumaných mužstev.

Tabulka 7: Průměrná četnost střel podprůměrných hráčů během utkání

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 3 3,8 0,5
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Celá plocha 2

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. 

5.2.4 Průměrná četnost střel všech hráčů během utkání

Tabulka číslo 8 vypočítává průměrný počet střel všech hráčů v jednotlivých 

zkoumaných kombinací co do počtu hráčů na ledě a velikosti hrací plochy. Je patrné, že 

nejvyšší četnost střel mají nadprůměrní hráči, zejména tedy při celoplošné hře 5 proti 5, 

což je dáno právě vysokou úrovní individuálních herních činností jednotlivce. 

Z hlediska efektivity uvažujeme co největší počet přihrávek, ale zároveň musíme mít na 

paměti co největší množství zapojených hráčů do hry. V tomto případě se jeví jako 

nejefektivnější kombinace počtu hráčů a velikosti hrací plochy hra na celou plochu 

hřiště při počtu 5 proti 5 hráčům. Zde ale tento výsledek může zkreslovat fakt 

naměřených 12 střel nadprůměrných hráčů u celoplošného hokeje oproti 5 střelám 

průměrných a 2 střelám podprůměrných hráčů. Druhá nejefektivnější je poté hra na 1/3 

hřiště při počtu 3 proti 3 hráčům.

Tabulka 8: Průměrná četnost střel všech hráčů

                    Počet hráčů

     Dovednosti

3 – 3

na 1/3

4 – 4

na 1/3

5 – 5

na 1/3

5 – 5

celá plocha

nadprůměrný 13,5 10,3 3,7 12
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průměrný 12,3 5,8 1 5

podprůměrný 3 3,8 0,5 2

průměr 9,6 6,6 1,7 6,3

Legenda: V prvním sloupci je znázorněna úroveň hráčů z hlediska dovedností. První řádek představuje

veškeré početní kombinace hráčů a velikosti hracích ploch, které byly uvažovány.

5.2.5 Efektivnost hrací plochy z hlediska četnosti střel

Tabulka číslo 9 vypočítává nejefektivnější možnost řešení všech uvažovaných 

kombinací velikosti hrací plochy a počtu zapojených hráčů. Mezi kritéria, která o tomto 

tvrzení rozhodují, spadá především četnost střeleckých pokusů, které hráči vyprodukují 

a pak také počet hráčů, který se zapojí do utkání během střídání. U obou kritérií 

hledáme ty nejvyšší možná čísla. Jako úplně nejhorší řešení bylo vypočtena kombinace 

1/3 hrací plochy se zapojením 5 hráčů u každého mužstva během jednoho střídání. Zde 

to bylo pouze 17 střeleckých pokusů. Nejefektivnější možné řešení byla vysledována 

celoplošná hra se 63 střelami.

Tabulka 9: Efektivnost hrací plochy z hlediska četnosti střel

Hrací plocha Počet hráčů Průměr Hráči × Průměr

1/3 3 – 3 (6) 9,6 57,6
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1/3 4 – 4 (8) 6,6 52,8

1/3 5 – 5 (10) 1,7 17

Celá plocha 5 – 5 (10) 6,3 63

Legenda: V první sloupci je zobrazena velikost hrací plochy, druhý sloupec představuje počet hráčů na 

ledě během střídání, třetí sloupce prezentuje průměrnou četnost střel a v posledním sloupci je průměr 

vynásobený počtem hráčů na ledě.

5.3 Průměrná četnost přihrávek během utkání

5.3.1 Průměrná četnost přihrávek nadprůměrných hráčů

V tabulce číslo 10 je prezentována průměrná četnost přihrávek nadprůměrných hráčů 

během utkání a to jak při minihokeji, tak celoplošném hokeji. U minihokeje na 1/3 

hřiště můžeme vidět, že se zvyšujícím se počtem hráčů na ledě během jednoho střídání 

se snižuje počet přihrávek, jelikož se hráči tak často nedostanou ke kotouči. Mezi hrou 3 

proti 3 a 4 proti 4 je rozdíl pouze 3 přihrávek. Naopak při porovnání s hrou 5 proti 5 na 

1/3 hřiště je rozdíl už 12 přihrávek. Při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště a celou plochu je 

rozdíl v průměru pouze ve 2 přihrávkách. Z toho se dá odhadnout, že si hráči při této 

početní kombinaci nepřihrávají tak často a spíše se snaží o individuální akce nebo

v případě minihokeje se nedostanou tak často do kontaktu s kotoučem, vzhledem 

k přehuštěnému prostoru na malé ploše hřiště.

Tabulka 10: Průměrná četnost přihrávek nadprůměrných hráčů během utkání

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5
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1/3 21,5 18,5 9,3

Celá plocha 11,5

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. 

5.3.2 Průměrná četnost přihrávek průměrných hráčů

Tabulka číslo 11 představuje naměřené hodnoty z hlediska průměru četnosti přihrávek

průměrných hráčů, kteří tvoří, jak už bylo zmíněno, převážnou část mužstva ve 

sledovaných věkových kategoriích. U přihrávek jsem nesledoval jejich přesnost nebo 

nepřesnost, v celkovém počtu jsou zařazeny obě možnosti. I této kategorie hráčů je 

vidět postupné snižování počtu přihrávek vzhledem ke zvyšujícímu se počtu hráčů na 

ledě při stejné hrací ploše. Znovu byla vysledována nejvyšší četnost přihrávek při hře 3 

proti 3 při minihokeji, oproti celoplošnému hokeji je zde rozdíl pouze v 6 přihrávkách a 

oproti hře 4 proti 4 jsou to pouze 2 přihrávky.

Tabulka 11: Průměrná četnost přihrávek průměrných hráčů během utkání

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 17 13,5 7,3

Celá plocha 11,3

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5.

5.3.3 Průměrná četnost přihrávek podprůměrných hráčů

Tabulka číslo 12 přináší zajímavé zjištění. Oproti předchozím dvěma případům zde není 

téměř žádný rozdíl co do počtu přihrávek vzhledem k měnícímu se počtu hráčů na ledě 
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a velikosti hrací plochy. Nejméně si hráči přihrávali při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště 

z důvodu přehuštěného prostoru, ale naopak největší četnost přihrávek byla naměřena u 

celoplošného hokeje při hře 5 proti 5 a to nebylo ani u nadprůměrných, ani průměrných 

hráčů. Tento fakt může být dán tím, že řada těchto hráčů nemá dostatečně osvojené a 

zažité vedení kotouče na větším prostoru a tak se snaží mnohem častěji hledat své 

spoluhráče přihrávkou. Četnost přihrávek je u této kategorie hráčů na stejné úrovni jak 

při hře 3 na 3, 4 na 4 (minihokej), tak i u celoplošného hokeje 5 na 5.

Tabulka 12: Průměrná četnost přihrávek podprůměrných hráčů během utkání

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 7 8 5,5

Celá plocha 8,5

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5.

5.3.4 Průměrná četnost přihrávek všech hráčů během utkání

Tabulka číslo 13 přináší průměrné počty přihrávek všech sledovaných hráčů ve všech 

možných početních i rozměrových kombinací. Je zajímavé, že mezi nadprůměrnými a 

průměrnými hráči se neobjevily zas až takové rozdíly co do počtu přihrávek. U 

střeleckých pokusů byl rozdíl v průměrných četnostech mezi těmito dovednostními 

kategoriemi mnohem větší. To vysvětluje fakt, že se během utkání dostávají děti 

různých dovednostních úrovní častěji k tomu, aby mohly přihrát než, aby mohly 

vystřelit. Do střeleckých příležitostí se dostávají převážně ti nadprůměrní hráči. U 

četnosti přihrávek se tyto rozdíly snižují. Avšak mezi nadprůměrnými a podprůměrnými 

hráči už je rozdíl markantní. Konkrétně až 13 přihrávek při hře 3 proti 3 na 1/3 hřiště. 

Z hlediska efektivity podle počtu přihrávek a zapojení co největšího počtu hráčů, 

vychází jako nejlepší hra 4 proti 4 na 1/3 hřiště, ale hned o 2 přihrávky méně má

celoplošná hra 5 na 5. 
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Tabulka 13: Průměrná četnost přihrávek všech hráčů

                    Počet hráčů

     Dovednosti

3 – 3

na 1/3

4 – 4

na 1/3

5 – 5

na 1/3

5 – 5

celá plocha

nadprůměrný 21,5 18,5 9,3 11,5

průměrný 17 13,5 7,3 11,3

podprůměrný 7 8 5,5 8,5

průměr 15,2 13,3 7,4 10,4

Legenda: V prvním sloupci je znázorněna úroveň hráčů z hlediska dovedností. První řádek představuje 

veškeré početní kombinace hráčů a velikosti hracích ploch, které byly uvažovány. 

5.3.5 Efektivnost hrací plochy z hlediska četnosti přihrávek

Efektivnost využití hrací plochy co do počtu přihrávek nám prezentuje tabulka číslo 14. 

Zde jsou znázorněny všechny možné způsoby zamýšlených kombinací hracích ploch a 

počtu hráčů na ledě. U každé té kombinace se násobí naměřené průměrné četnosti 

přihrávek během jednoho utkání s počtem hráčů na ledě. Snahou je najít optimální 

kombinace, která bude zahrnovat nejvyšší četnost přihrávek a k tomu bude zapojeno co 

nejvíce hráčů. Tato kritéria nejlépe splňuje hra na 1/3 hřiště při 4 hráčích na každé 

straně během jednoho střídání. V tomto případě bylo vyprodukováno 106,4 přihrávky. 

Tomuto počtu se velice blížila celoplošná hra se 104 přihrávkami. Naopak nejnižší 

efektivita byla u minihokeje na 1/3 hřiště se 5 hráči na každé straně.

Tabulka 14: Efektivnost hrací plochy z hlediska četnosti přihrávek
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Hrací plocha Počet hráčů Průměr (s)
Hráči × Průměr

(s)

1/3 3 – 3 (6) 15,2 91,2

1/3 4 – 4 (8) 13,3 106,4

1/3 5 – 5 (10) 7,4 74

Celá plocha 5 – 5 (10) 10,4 104

Legenda: V první sloupci je zobrazena velikost hrací plochy, druhý sloupec představuje počet hráčů na 

ledě během střídání, třetí sloupce prezentuje průměrnou četnost přihrávek a v posledním sloupci je 

průměr vynásobený počtem hráčů na ledě.

5.4 Průměrný čas strávený vedením kotouče během utkání

5.4.1 Průměrný čas strávený vedením kotouče nadprůměrnými hráči

Tabulka číslo 15 prezentuje průměrné časy, během kterých měli ti nejlepší hráči ze 

sledovaných mužstev kotouč na holi. Z tabulky je patrné, že čím více hráčů se zapojilo 

do hry na malém prostoru (1/3 hřiště), tím se doba vedení kotouče zkracovala. Nejméně

to bylo při hře 5 proti 5 a to pouhých 19 sekund. Celkově ale však tito hráči vedli 

kotouč nejdéle během celoplošné hry 5 proti 5. Zde byl naměřen čas 77 sekund. Pro 

takto technicky a bruslařsky vyspělé hráče je tedy ideální větší prostor, kde mohou 

uplatnit svou bruslařskou převahu a tím pádem dochází i méně často k osobním 

soubojům a odebírání kotouče. Naopak čím více hráčů se zapojí na malém prostoru, tím 

více se objevují osobní souboje, ve kterých může docházet přirozeně k častějším 

ztrátám kotouče.

Tabulka 15: Průměrný čas strávený vedením kotouče nadprůměrnými hráči
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                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 68 42 19

Celá plocha 77

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. Čas je měřen v sekundách.

5.4.2 Průměrný čas strávený vedením kotouče průměrnými hráči

I v tabulce číslo 16, která je věnována vedení kotouče průměrnými hráči, můžeme vidět 

klesající tendenci časů při rostoucím počtu hráčů na 1/3 hrací plochy. Rozdíl oproti 

nadprůměrným hráčům je celkově ve zkrácené době, po kterou tito průměrní hráči vedli 

kotouč. Nejdelší dobu se věnovali této herní činnosti při celoplošném utkání. Bylo to 38 

sekund. U nadprůměrných hráčů byl tento čas dvojnásobně vyšší. Naopak nejkratší 

dobu měli kotouč na holi při hře 5 proti 5 na 1/3 hrací plochy.

Tabulka 16: Průměrný čas strávený vedením kotouče průměrnými hráči

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 31 23 13

Celá plocha 38

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. Čas je měřen v sekundách.
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5.4.3 Průměrný čas strávený vedením kotouče podprůměrnými hráči

Tabulka číslo 17 prezentuje výsledné průměrné časy vedení kotouče u podprůměrných 

hráčů. Tito hráči zdaleka nedosahují takových časů jako dvě předchozí dovednostní 

kategorie. Při minihokeji se ani v jedné početní kombinaci nepřiblížili 20 sekundám 

vedení kotouče. Z toho vyplívá, že se také nemusí za celé jedno střídání, které trvá 1 

minutu dotknout kotouče. Stejně jako v předchozích dvou případech, tak i zde vítězí 

celoplošná hra, kdy tito hráči strávili vedením kotouče 22 sekund. Ve všech 

zamýšlených kombinací je vidět markantní rozdíl v úrovni jednotlivých dovedností 

těchto hráčů oproti nadprůměrným a průměrným hráčům.

Tabulka 17: Průměrný čas strávený vedením kotouče podprůměrnými hráči

                    Počet hráčů

      Hrací plocha

3 - 3 4 - 4 5 - 5

1/3 16 12 10

Celá plocha 22

Legenda: První sloupec znázorňuje velikost hrací plochy (1/3 hřiště a celá hrací plocha). V prvním řádku 

jsou pak počty hráčů na ledě: 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5. Čas je měřen v sekundách.

5.4.4 Průměrný čas strávený vedením kotouče všemi hráči během utkání

V tabulce číslo 18 jsou zobrazeny všechny průměrné časy vedení kotouče u všech hráčů 

a všech možných kombinací velikosti hřiště a počtu hráčů. Přirozeně nejdelší dobu 

vedení kotouče můžeme vyčíst u nadprůměrných hráčů, kteří z hlediska této herní 

činnosti jednotlivce dokonce dvojnásobně převyšují už i hráče průměrné. V jediném 

případě je doba vedení kotouče podobná a to je při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště, což je 

specifická kombinace, u které byly vysledovány nízké hodnoty u všech zkoumaných 

dovedností. Tabulka také prezentuje zjištění, že se zvyšujícím se počtem hráčů na 1/3 

hřiště se postupně snižuje i průměrný čas vedení kotouče všech hráčů různých 

dovednostních úrovní. Jako nejefektivnější řešení byla zaznamenána celoplošná hra 5 
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proti 5, kde byl vypočítán nejvyšší průměrný čas vedení kotouče a tato kombinace 

splnila i kritérium co největšího počtu zapojení hráčů do utkání.

Tabulka 18: Průměrný čas všech hráčů strávený vedením kotouče

                    Počet hráčů

     Dovednosti

3 – 3

na 1/3

4 – 4

na 1/3

5 – 5

na 1/3

5 – 5

celá plocha

nadprůměrný 68 42 19 77

průměrný 31 23 13 38

podprůměrný 16 12 10 22

průměr 38,3 25,7 14 45,7

Legenda: V prvním sloupci je znázorněna úroveň hráčů z hlediska dovedností. První řádek představuje 

veškeré početní kombinace hráčů a velikosti hracích ploch, které byly uvažovány. Čas je měřen 

v sekundách. 

5.4.5 Efektivnost hrací plochy z hlediska vedení kotouče

Tabulka číslo 19 prezentuje efektivitu využití hrací plochy se zaměřením na dobu 

vedení kotouče během jednoho utkání. Jsou zde uvažovány dvě kritéria a to samozřejmě 

čas strávený vedením kotouče a pak také počet hráčů zapojený do této dovednosti. 

Snahou tedy je získat co nejvyšší možnou dobou, kterou hráči věnují vedení kotouče. 

Tomu odpovídá jako nejvíce efektivní celá hrací plocha při hře 5 proti 5 a naopak jako 

nejhorší byla zjištěna 1/3 hřiště při hře 5 proti 5. Mezi těmito dvěma možnostmi je 

rozdíl 317 sekund.
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Tabulka 19: Efektivnost hrací plochy z hlediska vedení kotouče

Hrací plocha Počet hráčů Průměr (s)
Hráči × Průměr

(s)

1/3 3 – 3 (6) 38,3 229,8

1/3 4 – 4 (8) 25,7 205,6

1/3 5 – 5 (10) 14 140

Celá plocha 5 – 5 (10) 45,7 457

Legenda: V první sloupci je zobrazena velikost hrací plochy, druhý sloupec představuje počet hráčů na 

ledě během střídání, třetí sloupce prezentuje průměrné časy vedení kotouče v sekundách a v posledním 

sloupci je průměr vynásobený počtem hráčů na ledě.
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6 Diskuse

Zkoumaný soubor se skládal celkem ze 42 probandů, kteří byli před sledovaným 

utkáním vybráni trenéry a následně byli také rozděleni do 3 zmiňovaných 

dovednostních skupin. Bylo zaznamenáno 14 utkání, z toho 10 minihokejů na 1/3 hřiště 

a 4 celoplošné hokeje. Z každého utkání byli vybráni 3 hráči. Vždy bylo klíčové zvolit

pro vytvoření videozáznamu co nejlepší místo na zimním stadiónu. To se zdařilo a 

následně nebyl žádný problém při zpětném sledování daných utkání a zaznamenávání 

jednotlivých dat, které jsem statisticky zpracoval a prezentoval formou tabulek.

U sledovaných herních činností jednotlivce (střelba, přihrávky, vedení kotouče) jsem 

očekával velké výkyvy mezi minihokejem a celoplošným hokejem z hlediska jejich 

průměrných četností. Při minihokeji na 1/3 hřiště jsem ještě sledoval 3 různé početní 

kombinace (hru 3 proti 3, 4 proti 4 a 5 proti 5). V tomto případě se jevila vždy jako 

nejhorší varianta a také jako nejméně efektivní hra 5 proti 5. Při této variantě dokonce 

nebyly tolik znát rozdíly mezi nadprůměrnými a průměrnými hráči, co se týče četnosti 

opakování jednotlivých dovedností. Bylo to dáno příliš malým a hlavně přeplněným

prostorem, kde docházelo neustále k osobním soubojům a ztrátám kotouče. Naopak u 

ostatních početních kombinací při hře 3 proti 3 a 4 proti 4, a pak také při celoplošném 

hokeji byl rozdíl z hlediska četnosti sledovaných herních činností jednotlivce mezi 

nadprůměrnými a podprůměrnými hráči markantní.

Z hlediska průměrných četností všech sledovaných hráčů byl u střelby a přihrávek 

zaznamenán jako nejefektivnější minihokej na 1/3 hřiště při hře 3 proti 3, druhá byla hra 

4 proti 4, třetí pak celoplošný hokej 5 proti 5 a poslední minihokej 5 proti 5. Toto 

zjištění by potvrzovalo teorii a výzkum George Kingstona (USA hockey, 2012), avšak 

v těchto průměrných hodnotách není uvažován počet hráčů na ledě, který je z hlediska 

efektivity využití ledové plochy důležitý a snahou je zapojit do hry co nejvíce dětí.

Jiných výsledků bylo dosaženo u vedení kotouče. U této herní činnosti jednotlivce se už 

i v rámci průměrných časů jevila jako nejefektivnější celoplošná hra, druhý byl 

minihokej 3 proti 3 a to zde nebyl ještě uvažován zmiňovaný počet zapojených hráčů do 

hry, který toto zjištění ještě zněkolikanásobil. Když jsem tedy uvažoval zapojení hráčů 

při celoplošném hokeji 5 proti 5 a zapojení hráčů při minihokeji 3 proti 3, tak byla doba 

vedení kotouče dokonce dvojnásobně delší. Tato skutečnost potvrzuje tvrzení Pavliše a 

kol. (2000), který říká, že bruslení a vedení kotouče jsou základními herními činnostmi 
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jednotlivce a děti se je učí jako první dovednosti, což vede k tomu, že je mají nejlépe 

osvojené a jsou je pak schopny už v mladším školním věku uplatnit při celoplošném 

hokeji.

Efektivitu využití ledové plochy jsem hodnotil na základě dvou kritérií, mezi které

patřila co nejvyšší četnost opakování dané dovednosti nebo v případě vedení kotouče co 

nejvyšší čas. Jako druhé podstatné kritérium byl počet zapojených hráčů do hry. 

Z tohoto hlediska byla u střelby nejefektivnější celoplošná hra 5 proti 5 a o 5 přihrávek 

méně měl minihokej 3 proti 3. U přihrávek byl naopak nejefektivnější minihokej 4 proti 

4, ale jen o 2 přihrávky méně bylo zaznamenáno u celoplošného hokeje. Jako poslední 

bylo sledováno vedení kotouče, kde byla zaznamenána jednoznačně jako nejefektivnější 

celoplošná hra. U všech třech zkoumaných dovedností byla zjištěna jako nejméně 

efektivní varianta hra 5 proti 5 na 1/3 hřiště.
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7 Závěr

Výsledná data byla získána na základě pozorování 14 utkání hraných podle pravidel 

ledního hokeje v časovém rozmezí 3 x 15 minut. Mezi sledovanými zápasy bylo 10 

minihokejů na 1/3 hřiště a 4 celoplošné hokeje. Všechna data byla shromážděna 

v průběhu hokejové sezóny 2014/2015 u kategorie mladšího školního věku, konkrétně 

hráčů 4. tříd. Celkem bylo podrobeno výzkumu 42 probandů, kteří byli vybráni a 

rozděleni do 3 dovednostních skupin dotazovanými trenéry před odehráním 

jednotlivých utkání.

V této bakalářské práci jsem se zabýval herními činnostmi jednotlivce, především to 

bylo vedení kotouče, střelba a přihrávky. Pomocí metody nepřímého pozorování jsem 

získával data z jednotlivých utkání, která jsem poté zanalyzoval, statisticky vyhodnotil a 

prezentoval formou tabulek, ve kterých byla zaznamenávána průměrná četnost 

jednotlivých herních činností a následně jako nejdůležitější to byla efektivita využití 

ledové plochy z pohledu sledovaných herních činností jednotlivce.

Vědecká otázka VD1. Bude při hře 5 proti 5 na 1/3 hřiště nejnižší efektivita využití 

hrací plochy u všech zkoumaných herních činností jednotlivce? Tato vědecká otázka

byla potvrzena u všech zkoumaných herních činností jednotlivce (střelba, přihrávky, 

vedení kotouče).

Vědecká otázka VD2: Bude dosažená nejvyšší četnost přihrávek při hře 3 proti 3 na 

1/3 hřiště? Tato vědecká otázka nebyla potvrzena, protože největší efektivita využití 

hrací plochy z hlediska četnosti přihrávek byla zjištěna při hře 4 proti 4 na 1/3 hřiště. Při 

hře 3 proti 3 na 1/3 hřiště byla až třetí v největší četnosti přihrávek.

Vědecká otázka VD3: Bude z hlediska doby vedení kotouče nejvyšší efektivita využití 

hrací plochy při hře na 1/3 hřiště? Tato vědecká otázka nebyla potvrzena, protože 

největší efektivita využití hrací plochy z hlediska doby vedení kotouče byla 

zaznamenána u celoplošné hry 5 proti 5. 

Ze zmiňovaných výsledků vyplývá skutečnost, že v kategorii mladšího školního věku, 

konkrétně u 4. tříd jsou velké rozdíly z hlediska úrovně osvojení jednotlivých herních 

činností jednotlivce. Avšak základní dovednosti jako je bruslení a vedení kotouče 

posouvá tuto věkovou kategorii již na úroveň celoplošného hokeje, což podporuje fakt, 

že efektivita využití ledové plochy byla u celoplošného hokeje v tomto případě dvakrát 
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vyšší než u minihokeje, kde hrají děti v této kategorii v počtu 3 proti 3. Z výše 

uvedeného vyplývá, že v případě hráčů 4. tříd a jejich dostatečné úrovně osvojení 

základních herních činností jednotlivce, doporučuji celoplošný hokej. Tato

problematika je v České republice vyřešena určitým kompromisem, kdy hráči 4. tříd 

hrají poloviny sezóny minihokej a druhou polovinu sezóny celoplošný hokej.
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