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ABSTRAKT 

 

Název:  

Jednostranné zatíţení jako rizikový faktor svalových dysbalancí ve sportovní 

přípravě dětí – lední hokej. 

Cíle: 

 Cílem této diplomové práce je přispět k řešení problematiky jednostranného 

zatíţení u sportující mládeţe ve starším školním věku a jeho vlivu na ontogenezi 

somatických parametrů u dětí provozujících lední hokej. 

Metody: 

 Práce vycházela z teoretických východisek, ve kterých byl popsán vliv 

dlouhodobého tréninku ledního hokeje na ontogenezi hráčů, s ním spojená rizika vzniku 

svalových dysbalancí a moţnosti kompenzace těchto svalových dysbalancí. Byl vybrán 

testovaný soubor se specializací lední hokej v počtu 200 probandů a kontrolní soubor 

bez sportovní specializace také v počtu 200 probandů, skládající se vţdy po 50–ti 

probandech z ročníků narození 2005, 2004, 2003, 2002 – starší školní věk. Bylo 

vybráno šest testových cviků dle metodiky vyšetřování dle Dostálové (2006) i Horkela 

(2001). Čtyři z těchto cviků testovaly svalová zkrácení a dva svalové oslabení. 

Výsledky: 

Naměřená data byla statisticky vyhodnocena dvouvýběrovým T-testem 

s rovností rozptylů. Byl potvrzen vliv jednostranné zátěţe v dlouhodobém sportovním 

tréninku ledního hokeje,  jelikoţ bylo prokázáno statisticky významné svalové zkrácení 

u svalu bedrokyčlostehenního u pravé dolní končetiny, kde testovací kriterium nabylo 

hodnoty tvyp = 2,823 a ta je vyšší neţ hodnota tabulková  ttab = 1,984. Svalové oslabení 

způsobené specializací lední hokej potvrzeno nebylo. Byl také prokázán statisticky 

významný rozdíl ve zkrácení flexorů kolenního kloubu, který však nezasáhl do 

hodnocení výzkumné práce, jelikoţ zkrácení bylo prokázáno na straně kontrolního 

souboru bez sportovní specializace. 

 

Klíčová slova: všestrannost, kompenzace, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 



 

 

 

ABSTRACT 

Title: 

One-sided strain as a risk factor of muscles imbalances in an ice-hockey training 

of children. 

Objectives: 

The objectives of this diploma thesis is a contribution to the solution of one-

sided strain problems of older primary-school-aged juniors and its influence on 

ontogenesis of somatic parameters of children that train ice hockey. 

Methods: 

The thesis considered theoretical ways that described a long term influence of 

ice hockey training on ontogenesis of players, related risks of muscles imbalances origin 

and possibilities how to compensate these muscles imbalances. A sample of 200 

probands specialised in ice hockey training was selected for testing and a control sample 

of 200 probands without any sport specialisation composed of 50 probands of a birth 

year 2005, 2004, 2003, 2002 respectively - primary-school-aged juniors. Six different 

exercises were selected for testing according to the inquiry methodology of Dostálová 

(2006) and Horkel (2001). Four out of those exercises tested muscles shortening and 

two exercises tested muscles debilitation. 

Results: 

The measured data were statistically assessed by two-sample t-test with equal 

variance. A long term influence of ice hockey training was confirmed. A significant 

muscle shortening of musculus iliopsoas of right lower extremity was statistically 

proved: the testing criterion amounted to tcal = 2.823 and it was higher than a tabular 

value ttab = 1.984. A muscles debilitation caused by an ice hockey specialisation was not 

proved. A significant statistical variance was also proved in a shortening of a knee joint 

flexor, but without an impact on this research assessment as the shortening was proved 

in a control sample without any sport specialisation. 

Key words: 

Versatility, compensation, a long-term concept of sports training 
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            ÚVOD 

 

Současný způsob ţivota spjatý s technickým rozvojem a ţivotními podmínkami 

přinášejícími stále méně důvodů k pohybu, sebou přináší stále větší zdravotní rizika. 

Pohybové aktivity jsou redukovány jen na nutné, jako je chůze, stoj, sed a leh. Různorodé 

pohybové aktivity jsou však pro lidi a zejména dospívající děti nenahraditelné při 

utváření a usměrňování vývoje. 

Náhradu dříve prováděných lidských činností, spojených s daleko náročnějším 

ţivotem v dřívějších dobách, dnes lidé nacházejí ve sportu. V tomto ohledu by sport měl 

být kaţdodenní součástí ţivota. Jelikoţ přináší pohyb, tak důleţitý pro udrţení tělesného 

zdraví a odpovídajícího pohybovému projevu člověka. 

Výzkumy ukazují, ţe děti ve věku 7–11 let stráví denně ve škole 5 vyučovacích 

hodin (3 hod. a 45 min.), 1 hod. věnují domácí přípravě, nejméně 3 hod. jsou u televize 

nebo u počítače, kdy jsou nuceny zaujímat statickou polohu sedu. Z celkové doby 14 

hodin bdělosti zaujímají polohu vsedě po dobu delší neţ 7 hod. a 45 min., coţ představuje 

53,21 % statické zátěţe vsedě.  

Sport je tedy nedílnou součástí výchovného procesu dospívajících dětí. A to jak ve 

směru psychického vývoje, tak v ontogenetickém vývoji pohybového projevu a fyzické 

odolnosti. Tělovýchovná a sportovní příprava by měla tedy především slouţit k ovlivnění 

všestranného vývoje pohybového základu jedince. Bohuţel tomu v dnešní době tak není a 

rodiče, kteří dnes přivádí své děti ke sportu, od něj čekají zcela jiné cíle, neţ vzdělání 

v oblasti sportu či zdokonalení dovedností spojených s tělesnou kulturou. 

Tyto neblahé aspekty se týkají zcela jistě i ledního hokeje, který je v naší zemi 

povaţován za jeden z  divácky nejzajímavějších a nejkrásnějších sportů. Přitaţlivý je 

svou rychlostí a neočekávanými změnami herních situací, přinášejícími dramatické 

okamţiky. Hráči ledního hokeje, pokud je jejich tréninkový proces vedený správně, 

dosahují velmi komplexního tělesného i mentálního rozvoje.  

Jako kaţdý sport, provozovaný na vyšší neţ amatérské úrovni, přináší lední hokej 

s ohledem na svou fyzickou náročnost a déletrvající jednostrannou zátěţ, řadu 

neţádoucích změn pohybového aparátu, které mohou přispívat ke zhoršení zdravotního 

stavu u dospělých hráčů.  
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Tato práce by tedy měla přispět k získání nových informací o vlivu pravidelné 

jednostranné sportovní činnosti mládeţe na oblast tělesného zdraví v rámci dlouhodobé 

koncepce sportovního tréninku. Za pomoci výzkumné části bychom chtěli zjistit, jak 

ovlivňuje lední hokej vývoj pohybového aparátu hráčů v  pubertálním období.  

Pro porovnání byli vybráni hráči ve věku mezi 11 – 14 rokem, kde předpokládáme 

jiţ znatelné projevy na dětském svalovém aparátu. Snahou tedy bude zjistit, zda jiţ 

v tomto věku dochází k projevům svalových dysbalancí.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

  1.1 Lední hokej 

    1.1.1 Charakteristika ledního hokeje 

 

 

Lední hokej je hra, v níţ se uplatňují především rychlostní schopnosti, odolnost 

v osobních soubojích a technika. Rychlost hry vede k rychlému střídání hráčů, kteří 

v krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, které se regenerují při relativně delším 

pobytu na hráčské lavici. Pro lední hokej je charakteristické střídání zatíţení a odpočinku 

(Bukač, Dovalil, 1990). 

Lední hokej tedy představuje intervalový a přerušovaný typ pohybové činnosti, 

vyţadující široké spektrum motorických dovedností, reakčních a rozhodovacích 

schopností, kvalitu a souhru analyzátorů i vysokou úroveň celkové tělesné zdatnosti. 

Typické je střídání cyklických (bruslení) a acyklických pohybových činností (střelba). 

Bruslení s kotoučem i bez kotouče se střídá s krátkými úseky maximálního zrychlení a 

sprintů s osobními souboji, přihrávkou a střelbou (Pavliš a kol., 1995).    

Hokejové utkání trvá 60 minut (3 x 20 min.), v jednom týmu je běţně 15 – 20 

hráčů, kteří se nepravidelně střídají ve hře, obvykle v intervalech 40 – 50 sekund. Toto 

zatíţení je v některých částech hry přerušované na 11 – 20 sekund a střídané s 250 

sekundovým odpočinkem. Celé utkání představuje cca 15 min. práce na ledě a 4500 – 

5500 metrů bruslení. Vzduch nad ledovou plochou je velmi chladný a hráči jej dýchají při 

velmi vysokém anaerobním zatíţení, můţe se významně lišit od teploty vzduchu v daném 

roční období. Chladné prostředí haly má velký vliv na činnost svalů a kloubů. Zejména 

při pasáţích tréninků, kde se tělo nedokáţe zahřát vlastním pohybem. Charakteristické je 

pro lední hokej také prostředí neustálé hrozby fyzických (často velmi tvrdých) kontaktů. 

K tomu je nutné přičíst hmotnost chráničů, které hráče kryjí před nárazy kotouče i 

protihráčů a významně je omezují v pohybu (Bukač, Studnička, 2012; Pavliš a kol., 

2007).   
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1.1.2 Trénink a zatížení v ledním hokeji 

 

Sportovní trénink ledního hokeje prošel v posledních letech velmi dynamickým 

rozvojem. Zvyšují se poţadavky na rozvoj jednotlivých dovedností a schopností s nimi 

spojených. Výrazně se mění poţadovaný ideál somatického fenotypu vrcholových hráčů 

ledního hokeje. Intenzivní tréninkový proces profesionálních hráčů se v současné době 

zaměřuje primárně na rozvoj svalové síly, vzhledem k častým akceleracím a změnám 

směru jízdy při bruslení a vzhledem k odolnosti při silových osobních soubojích. Dále na 

rozvoj anaerobního výkonu a anaerobní kapacity, rozvoj rychlostních schopností a agility. 

S ohledem na současné moderní pojetí hry musí tedy profesionální hráč ledního hokeje 

disponovat komplexním rozvojem, který je neodmyslitelně spojen se změnami 

významných morfologicko funkčních charakteristik. V současném hokeji bez nich není 

moţné realizovat výkon na nejvyšší úrovni. (Burr et al., 2008; Montgomery, 2006; 

MacLean, 2008).  

Vývoj ledního hokeje tímto směrem, a následné poţadavky na koncept 

sportovního tréninku, se dotkl i hokeje v České republice. Přístup odborníků zabývajících 

se tréninkovým procesem v ledním hokeji, zastřešených organizací Český svaz ledního 

hokeje, se za posledních 20 let výrazně změnil. Vzhledem k  výsledkům posledních let na 

mezinárodní scéně, které nebyly uspokojivé, a také s ohledem na klesající členskou 

základnu vlivem globalizace, která přináší rozšířené nabídky nových sportů, bylo zřejmé, 

ţe je nutné se v ledním hokeji přizpůsobit.  

Pokud tedy bylo nevyhnutelné pracovat s menším počtem hráčů, ale přes tuto 

skutečnost zachovat konkurenceschopnost českého ledního hokeje v mezinárodním 

měřítku, došlo k daleko profesionálnějšímu přístupu k tréninkovým metodám. Český svaz 

ledního hokeje tedy začal s daleko větší snahou o vzdělání mezi trenéry. Mnohem větší 

počet dnešních trenérů má moţnost získat odborné znalosti v oblasti tréninkového 

procesu, který vede k optimálnímu rozvoji ţádaných kondičních a silových charakteristik 

profesionálních hráčů ledního hokeje.  

Problematikou somatických parametrů, jejich sledováním a změnami ve vývoji 

selektivního výběru sportovních talentů na jejich základě, se zabývá jiţ většina 

špičkových odborníků v daných sportovních odvětvích profesionálních týmů. Mají své 

nezastupitelné místo v oblasti hodnocení zdravotního stavu jedince a předpokladu pro 
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daný vrcholový sport. Somatické charakteristiky jedince jsou dnes jiţ významnou 

determinantou k realizaci špičkového sportovního výkonu (Pavlík, 1999; Perič, Dovalil, 

2010). 

I v současném moderním pojetí ledního hokeje je tato skutečnost akcentována. 

Trenéři si uvědomují, ţe i u hráčů ledního hokeje optimální rozvoj základních kondičních 

a silových charakteristik a následné adaptační změny v podobě změny somatických 

parametrů, představuje nedílnou součást struktury komplexního rozvoje a následného 

ţádaného výkonu (Zryd, Kölliker, Tschopp, 2009; Sigmund, Riegerová, Dostálová, 2012; 

Montgomery, 2006).  

Dnes jsou do špičkových juniorských a seniorských týmů primárně vybíráni ti 

jedinci, jejichţ tělesná výška je nad hodnotou 185 cm a tělesná hmotnost se pohybuje v 

rozmezí 88–93 kg. Ideální procentuální zastoupení tělesného tuku je povaţováno v 

rozpětí hodnot 10–12 %. Hráči ledního hokeje jsou vzhledem k velkému fyzickému fondu 

a silovému charakteru ledního hokeje stavbou těla uprostřed mezi endo-mezomorfem a 

ekto-mezomorfem (Sigmund, Riegerová Dostálová, 2012; Burr et al., 2008; Montgomery, 

2006). 

Výběr v dnešním moderním sportu je tedy velice ovlivněn sportovní selekcí podle 

somatických a tělesných parametrů. Ten dále, podle odborníků v kinantropologii, 

umoţňuje predisponovaným sportovcům dosáhnout v konkrétní specializaci maximální 

výkonnosti. Tento celosvětový trend je moţné vysledovat v posledním desetiletí ve všech 

sportovních odvětvích. Nejznatelnější se jeví u rozšířenějších sportů s vysokými nároky 

na specializaci, jako je gymnastika, basketbal, lední hokej a další (Malina, Bouchard, Bar-

Or, 2004; Riegerová, Ulbrichová, 1993). 

Avšak i méně geneticky disponovaní jedinci z pohledu somatických předpokladů 

se snaţí vyrovnat s nejvyššími nároky ledního hokeje. Jejich trénink je tedy velmi 

specifický a směřovaný k rozvoji takových morfologicko funkčních charakteristik, které 

jim dovolí obstát v dnešním prostředí fyzicky náročného moderního ledního hokeje. 

Dochází tedy k poţadovaným adaptačním změnám ve svalových tkáních. Avšak 

dlouhodobý proces sportovního tréninku přináší se změnami somatotypu i neţádoucí 

změny ve svalovém aparátu, které jsou způsobeny dlouhodobou jednostrannou zátěţí. 
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Specializace na daný sport jiţ u mladých sportovců předpokládá zaměření se 

dlouhodobě na potřebný specifický rozvoj. Tím dochází k tzv. adaptačním změnám, 

trvalejším změnám v těle sportovce, umoţňujícím lépe reagovat na opakující se zatíţení 

z vnějšího prostředí. Čímţ je pro nás výkon v daném sportu. Dochází ke změnám v 

reakcích organismu. Zrychluje se reakce orgánů, zvyšují se funkční maxima, tělo se 

dokonaleji přizpůsobuje a narůstá jeho energetický potenciál. Metabolismus pracuje 

šetrněji apod. Pro hráče je adaptace odpovědí na tréninkové zatíţení a tvoří základ vyšší 

trénovanosti. Tělo se de facto přizpůsobuje většímu narušení bazálního metabolismu a 

tím je schopno vyššího výkonu. (Dovalil, 2009). 

Ţádané jsou i funkční a metabolické ukazatele.  Hráč by měl dosahovat asi 75-90 % 

maxima srdeční frekvence. Ani na hráčské lavici většinou neklesá vlivem emocí pod 120 

tepů/min. Intenzita hry dosahuje asi 70-80 % VO2max, intenzita metabolismu 3200 % 

náleţitého BM a energetický výdej asi 36-50 kJ/min. Hladina LA v krvi hráčů (obvykle 

vyšší u útočníků neţ u obránců) se v průběhu utkání pohybuje mezi 5-10 mmol/l, vzácně 

dosahuje i více. Koncentrace laktátu vyšší neţ 10 mmol/l se negativně projevuje na 

rychlosti a přesnosti takticko-technických činností (Pavliš, 2000, 2003). 

Např. při střelbě, rychlých protiútocích, v osobních soubojích a při rychlých 

protiútocích je vyuţíváno ATP-CP zóny. LA zónu potřebují hráči pro udrţení vysokého 

tempa po celé střídání, které trvá 45-60 s. Je velmi ţádoucí rozvoj LA-O2 a O2 zóny který 

hráčům pomáhá odehrát celé utkání bez výrazné ztráty sil a při play-off hrát i v posledním 

utkání ve vysokém tempu. Štěpení tuků jako jediné není v ledním hokeji příliš zastoupeno 

(Heller, J. a kol., 1996). 

 

1.1.3 Svaly zapojované v ledním hokeji 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, základní lokomoční činností v ledním hokeji je bruslení a 

herními činnostmi potom práce s holí a především střelba.  Zvýšené těţiště a poloha 

nohou na bruslích nadměrně zatěţuje lýtkové svaly a svaly zadní části stehen a rovněţ 

také napínače zad v oblasti kříţe. V horní polovině těla jsou k pohybu paţí a střelbě 

vyuţívány: trojhlavý sval paţní (m. triceps brachii), deltový sval (m. deltoideus) a flexory 

a extenzory prstů.  (Bernacíková, Kapounková, Novotný a kol., 2010).  
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Práce svalů předloktí a zápěstí se projevuje při kontrole kotouče, v činnostech jako 

je kličkování, střelba a při samotném úchopu hole. Při akcích úpolového charakteru 

převládá síla paţí a pletence ramenního. Do činností s holí je ale opěrně zapojen celý 

hybný systém (Bukač, 2005).  

Při bruslení se uplatňuje síla extenzorů kyčle (m. gluteus maximus), extenzorů 

kyčelního kloubu (m. quadratus femoris) a flexorů chodidla (m. triceps surae). Pohyb 

dopředu zajišťuje flexor kyčelního kloubu (m. rectus femoris) spolu se svalem 

bedrokyčelním (m. ilipsoas) a napínačem povázky stehenní (tensor fasciae latae). Při 

prudkých změnách pohybu se zapojují i přitahovače (adduktory) a odtahovače 

(abduktory) kyčelních kloubů, které čelí účinkům odstředivých sil. (Pavliš, 2003; 

Elišková, Naňka, 2007). 

 

Obr. č. 1 Nejvíce namáhané svaly v ledním hokeji (Bernacíková, Kapounková, Novotný a 

kol., 2010) 

Bruslení v důsledku herního postoje vyuţívá pánve, hýţďových svalů, svalů 

stehen, svalů bérce, hlezenního kloubu a prstů dolních končetin k mohutným odrazům 

(načítání silových účinků). Hlavní aktivátor bruslení je m. quadriceps femoris. Ten 

střídavými odrazy a skluzy vádí tělo do pohybu. Extenzory kolena a kyčle, které na sebe 

navazují, jsou důleţité z hlediska odrazu a přechodu do fáze skluzu. Závěr odrazu a 

poslední silový impuls musí proběhnout v bodě posledního kontaktu špičky brusle 

s ledem provedením plantární flexe hlezenního kloubu. Pohyby jsou silově, a tím i 

energeticky velmi náročné. Ve všech případech utváří důleţitou stabilizační oporu síla 

dolních končetin, stabilita postoje a dynamická rovnováha. Stav dynamické rovnováhy 

určuje rozsah, přesnost a intenzitu prováděných pohybových úkonů (Bernacíková, 

Kapounková, Novotný a kol., 2010; Bukač, 2005). 
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1.1.4 Zdravotní rizika v ledním hokeji 

 

Sportovní trénink v ledním hokeji (jako i v jiných sportech), je nutné dle Dovalila 

a kol. (2002) chápat jako komplexní proces, při kterém dochází k jistému druhu 

biologicko-sociální adaptace, sloţenou z 3 částí: proces morfologicko funkční adaptace, 

proces motorického učení a proces psychosociální interakce. Ve velmi zjednodušené 

podobě lze hovořit o procesu biologického přizpůsobení zvýšené tělesné námaze. 

Soustavným a nadměrným zatěţováním stále stejných svalových partií dochází k 

morfologickým změnám ve svalech: k hypertrofii (zbytnění) a zkrácení nebo naopak 

k ochabování a prodluţování určitých svalů. V ledním hokeji se jedná zejména o 

hypertrofii a zkrácení rychlých svalových vláken dolních končetin, především 

dvouhlavého svalu stehenního (m. biceps femoris), velkého svalu hýţďového (m. gluteus 

maximus), čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadratus femoris), ohybače kyčelního 

kloubu (m. rectus femoris). Hypertrofie a zkrácení svalů horních končetin vyuţívaných 

pro drţení hole: deltového svalu (m. deltoideus) a trapézového svalu (m. trapezius), 

zkrácení vzpřimovače páteře (m. erector spinae), zkrácení i ochabování velkého prsního 

svalu (m. pectoralis major) a ochabování přímého svalu břišního (m. rectus abdominis), 

(Bernacíková, Kapounková, Novotný a kol., 2010; Elišková, Naňka, 2007). 

Zvýšené těţiště a poloha nohou na bruslích způsobují moţné zkrácení lýtkových 

svalů a svalů zadní části stehna a rovněţ také zkrácení napínačů zad v oblasti kříţe 

(zvětšení lordózy - prohnutí páteře dopředu). Oblast ramenního pletence je navíc 

komplikována sníţením ramene na straně ruky drţící hokejovou hůl dole a tím dochází ke 

vzniku asymetrie ramen podle horizontální roviny. V oblasti krční páteře dochází ke 

zvýraznění krční lordózy a předsunu hlavy. (Bernacíková, Kapounková, Novotný a kol., 

2010).  

Tyto negativní vlivy jednostranného zatěţování na pohybový aparát hráčů ledního 

hokeje potvrzuje ve svém článku v časopisu Tělesná výchova a sport mládeţe i odbornice 

Andrea Levitová (2012). A to v oblasti hrudní páteře, bederní páteře a oblasti kyčelního 

kloubu. 

Pokud tyto morfologické změny na svalovém aparátu hráče ledního hokeje nejsou 

kompenzovány, mohou způsobit určité dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné 

stavby v běţném denním reţimu, které se nazývají svalové dysbalance. Ty následně 
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negativně ovlivní individuálně optimální drţení těla. Dalším zanedbáváním tohoto 

nepříznivého stavu a podporováním formou dalšího přetěţování jiţ nadměrně 

zapojovaných svalů, můţe však dojít k trvalým odchylkám tělesného vývoje, tělesné 

stavby a zdravotního stavu, které jsou jiţ nevratné (Hošková, Matoušová, 2010). 

U těchto nevratných změn je jiţ moţné zachytit na rentgenových snímcích 

patologické změny např. v zakřivení páteře nebo různé kloubní deformity.  Ty později 

způsobují vertebrogení obtíţe, které velmi zhorší zdravotní stav dospělých jedinců a tím 

velice sníţí kvalitu jejich ţivota (Hošková, 2012). 

 

1.2 Svalové dysbalance 

 

Svalové dysbalance patří mezi typické funkční poruchy, ze kterých vyplívají 

nesprávné pohybové stereotypy a vadné drţení těla (Horkel, 2001). 

Příčiny, které vedou ke svalovým dysbalancím jsou buď hypokineze (nedostatečná 

aktivita, přetíţení a přetěţování či asymetrické zatěţování bez dostatečné kompenzace 

(Hošková, Matoušková, 2010; Kníţetová, Kos, 1989). 

Drţení těla se dá obecně definovat jako individuálně specifický způsob řešení 

klasické úlohy, jak se vyrovnat s gravitací, jak udrţet tělo v rovnováze (Čermák a kol., 

1998). Při optimálním drţení těla je hlava vzpřímená (nenatáčí se ani neuklání), brada 

svírá s osou těla pravý úhel, ramena jsou spuštěná volně dolů, lopatky lehce přitaţeny 

k páteři, páteř je dvojesovitě zakřivená (krční lordóza, hrudní kyfóza), oba boky jsou 

stejně vysoko, břicho je ploché, pánev je nad spojnicí středů kyčelních kloubů, kyčle a 

kolena jsou nenásilně nataţeny a nohy (Čermák a kol.,1998; Perič, 2012). 

Lidský pohybový projev je určen mnoţstvím a kvalitou pohybových stereotypů, 

coţ lze vysvětlit jako dočasně neměnné podmíněné reflexy. Pohyb je tedy chápán jako 

funkční program charakterizovaný určitou kombinací svalů. Svalové aktivity mají při 

určitém pohybu své trvalé místo z hlediska časového zapojení a intenzity. Pokud jsou 

negativně ovlivněné (jednostrannou zátěţí), vznikají kvantitativní disproporce v jejich 

zapojování. Ty způsobí adaptační tendence pohybových stereotypů vedoucí ke svalovým 

dysbalancím (Kolář, Kopřiva, Kopřivová, 1988). 
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Typy svalových dysbalancí (Kubátová Jana, Pyšný Ladislav, 2004): 

1. místní - v určité kloubně svalové jednotce (nerovnováha agonistů a antagonistů) 

2. systémová, která vznikla v celém hybném systému (nerovnováha fázických a 

tonických svalů, nerovnováha pravé a levé strany těla) 

 

Místní sníţení rozsahu pohybu je způsobeno vlivem zkrácení antagonisty (sval 

působící vůči danému svalu opačným směrem) a agonista (hlavní působící sval) nedokáţe 

překonat jeho odpor (Janda, 1996). 

Rašev (1992) rozlišuje dva stupně svalového zkrácení. Při prvním je sval vlivem 

určitého zatěţování pouze mírně zkrácen, je tento sval silnější a v kloubu dochází na 

svalové páce k výhodnějšímu přenosu. Takové zkrácení svalu je výhodné, jelikoţ zajistí 

lepší přenos svalové síly z výhodnější polohy. Avšak při druhém stupni, významného 

zkrácení, však jiţ sval ztrácí svoji elasticitu i sílu. Při překročení určité meze vzniká 

zkrácení, které je z mnoha důvodů nevýhodné. 

Příčinou systémových svalových dysbalancí a následného nesprávného 

pohybového stereotypu je převaha tonických svalů nad svaly s činností fázickou. Svaly 

tonické zajišťují převáţně posturální funkci těla, mají vyšší klidový tonus a jsou 

hyperaktivnější. Díky tomu se daleko častěji zapojují do pohybových stereotypů a 

dochází u nich ke zkracování. Oproti tomu svaly fázické mají sklony k nečinnosti a do 

pohybových stereotypů se zapojují nedostatečně. Tím ochabují a mají tendenci se 

natahovat (Hošková, Matoušová, 2010). 

Pokud se svalová nerovnováha vyskytuje v oblasti páteře a kloubů, způsobí tzv. 

vadné drţení těla (odchylky od individuálně optimálního drţení těla), které ve vyšším 

věku bývá nejčastější příčinou bolestí zad (Perič, 2012). 

Mezi nejčastější projevy svalových dysbalancí týkajících se páteře patří projevy 

v oblasti pánve a dolní části trupu zvané dolní zkříţený syndrom, kdy dochází k anteversi  

pánve a prohloubení bederní lordózy zkrácením svalů bederních (m. quadratus 

lumborum) a ohýbačů kyčlí (m. ilipsoas a m. adduktor longus). A zároveň k ochabnutí 

svalů břišních (m. abdominis) a svalů hýţďových (m. gluteus maximus), (Hošková, 

Matoušková, 2010; Elišková, Naňka, 2007). 

 



 

23 

 

V oblasti bederní páteře, kde je přítomno větší zakřivení, se zvyšuje tlak na 

meziobratlové ploténky. Pokud není tento problém kompenzován, dochází k 

opotřebovávání obratle do tvaru klínu a následně k trvalým změnám. Mezi další příznaky 

patří anteverze pánve, změna ve stereotypu chůze, bolest LS segmentů a posunuté těţiště 

těla vpřed (Hošková, 2012). 

Druhý nejčastější projev v oblasti krku a horní části trupu se nazývá horní 

zkříţený syndrom, kdy dochází ke zvětšenému nahrbení a předsunutí hlavy. Příčinou je 

zkracování horní části svalu trapézového (m. trapezius), svalů šíjových, zdvihačů lopatky 

(m. levator scapulae) a velkého prsního svalu (m. pectoralis major) a současně 

ochabování flexorů krku a hlavy (m. longus capitis a m. longus colli) a dolní části svalu 

trapézového (m. trapezius), (Hošková, Matoušková, 2010; Čihák, Grim, Fejfar, 2011). 

           Další typ dysbalance, skolióza či skoliotické drţení těla, patří také mezi 

systémové, a jedná se o nesouhru mezi pravou a levou stranou těla, způsobenou v ledním 

hokeji sníţením ramene na straně ruky drţící hokejovou hůl dole. O skoliózu se jedná, 

pokud je patologické zakřivení páteře ve frontální rovině zřetelné na rentgenových 

snímcích, kdy velikost skoliotické křivky určuje tzv. Cobbův úhel. Deformita je 

trojrozměrná, tzn., ţe posun obratlů je v rovině frontální, sagitální a transverzální. Můţe 

být skolióza kongenitální, při neurofibromatóze, idiopatická, infantilní, juvenilní, 

adolescentní (Syslová, 2005; Rašev, 1992).  

Naopak u skoliotického drţení nejsou změny na RTG snímcích, ale jsou přítomny 

symptomy. Vzniká na podkladě nadměrné jednostranné a nekompenzované zátěţe, nemá 

však strukturální podklad, je typem vadného drţení těla. Nalézáme konkávní stranu se 

zkrácenými svaly a konvexní stranu se svaly ochablými (Syslová 2005, Hošková 2012).           

                                                                       

1.2.1 Příčiny svalových dysbalancí     

 

Dolní zkříţený syndrom je podporován drţením hole, při kterém dochází 

k protrakci ramen, jejímţ následkem je ochabování mezilopatkového svalstva a 

zkracování prsních svalů, které jsou při tréninku a hře dlouhodobě vystavovány poloze, 

ve které jsou ve velké míře ve zkrácené poloze. Zároveň drţení hole je u kaţdého hráče 

po celou dobu hry orientováno pouze na jednu stranu, coţ ovlivňuje významně jiţ 

zmíněné sníţení ramene na straně ruky drţící hokejovou hůl dole a tím dochází ke vzniku 
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asymetrie ramen podle horizontální roviny. Toto laterální pouţívání hokejové hole má 

také signifikantní vliv na drţení těla a pohybový systém hráče. To následně můţe vést, 

bez nutné kompenzace, ke skoliotickému drţení těla. Při dalším prohlubování této 

dysbalance aţ ke zmíněné skolioze, která je jiţ patologická a působí váţné zdravotní 

problémy (Pavliš, 2002; Syslová 2005; Kubátová, Pyšný, 2004).  

Dolní zkříţený syndrom je v rámci zatěţování v ledním hokeji podporován 

hokejovým postojem (Obr. 2), kdy jsou nohy ohnuty v kyčelním, kolenním a hlezenním 

kloubu. Postoj ovlivňuje i sklon trupu nutný pro zmenšení čelného odporu vzduchu. Úhly 

ohnutí v kolenním kloubu se pohybují od 90° do 120°. Sklon trupu se pohybuje od 10° do 

35° v horizontu. Hlava při posedu je mírně zvednuta, čímţ je podporováno prohloubení 

bederní lordózy. Hráč má vidět asi na vzdálenost 30 metrů před sebe. Rozeznáváme 

vysoký a nízký postoj. Při nízkém postoji jsou nohy silně pokrčeny. Nízký postoj je 

účelnější pro silný odraz, který působí po delší dráze, způsobuje však rychlejší únavu 

svalů neţ vysoký a tím umocňuje vznik DZS (Pavliš, Perič, 2003; Hošková 2012). 

 

 

                                                 Obr. 2 Hokejový postoj (Pavliš, Perič, 2003) 

 

1.2.2 Testování svalových dysbalancí 

 

Pro studování lidského pohybu (pohybových stereotypů), moţnost porovnání 

výsledků v tréninku či porovnávání výkonů osob mezi sebou, je potřeba převést lidské 

dovednosti, schopnosti a výkony do řeči čísel. To je moţné pomocí měření. Společnost 

vţdy měla potřebu porovnávání a hodnocení, alespoň do pořadí. Moderní metody jsou 

mnohem vědečtější a nutné pro racionalizaci pedagogického a tréninkového procesu 

(Čelikovský, 1979). 
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Pro antropomotoriku, sport a tělesnou výchovu jsou nejdůleţitějším nástrojem 

motorické testy, mezi které patří i testování svalových dysbalancí. Motorický test je 

vědecky podloţená zkouška s cílem dosáhnout kvantitativního výsledku. Motorický 

znamená, ţe jeho obsahem je pohybová činnost (Měkota, Blahuš, 1983). 

Zaznamenáváme konečný výsledek, nebo dílčí znaky v průběhu chování, 

potřebné pro hodnocení. Člověk, který se podrobuje testování, se nejčastěji nazývá TO 

(testovaná osoba), pokusná osoba, proband nebo respondent (Čelikovský, 1979). 

K testování svalových dysbalancí je potřeba posoudit dva aspekty: svalové 

zkrácení a svalové oslabení. Svalové zkrácení, úzce spjaté s kloubní pohyblivostí je pro 

potřeby vědy a sportovního tréninku velmi dobře měřitelné, i to můţe být jedním 

z důvodů jejího častého podrobného zkoumání v mnoha ohledech (Alter, 1999). 

Binární testy, vyuţité v této práci, jsou popisovány jako nejjednodušší motorické 

testy, se snahou splnit danou polohu či pohyb dle stanoveného vzoru.  Provedení je 

následně posouzeno pouze dvěma moţnými verdikty (ano/ne, Splnil/nesplnil, atd.). 

Úspěšnost můţe být závislá na poloze těla vzhledem k podloţce, vzájemných polohách 

dvou segmentů těla, na plynulém provedení pohybu a jiných atributech. Pro svou 

účelnost a přitom jednoduchost jsou často vyuţívané v tělovýchově a lékařských 

oborech.  Často splnění testu (polohy) vylučuje svalové zkrácení a znamená nesníţenou 

kloubní pohyblivost v určitém kloubu či kloubním spojení, nebo je moţné na jeho 

základě vyloučit určitou svalovou dysbalanci (Měkota, Novosad, 2005). 

Testování svalového oslabení v rámci svalových dysbalancí je trochu odlišné od 

testů silových schopností. Zjišťují pouze minimální svalovou zdatnost velkých 

svalových skupin (břišních svalů, extenzorů trupu, horní části trupu a 

bedrokyčlostehenního svalstva), které mají vztah k udrţení funkčního zdraví a 

správného drţení těla. Výsledkem pohybového úkolu „splnil“, je povaţován daný 

testovaný sval za neoslabený (Plowman, 2002; Kopecký, 2010). Janda (1996) však při 

podrobném svalovém testu jde do problematiky hlouběji. Pro zjištění funkční svalové 

zdatnosti nestačí pouze informace, zda je sval schopen vykonat pohyb určitou částí těla. 

Další zásadou svalového testu je provedení pohybu v celém moţném rozsahu, které 

můţe být omezeno substitucí (nahrazením funkce oslabeného agonisty pomocnými 

synergisty) a inkoordinací (patologickým narušením funkčních vztahů). 
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1.2.3 Kompenzace svalových dysbalancí 

 

Jestliţe chceme předejít následkům jednostranné zátěţe ve formě svalové 

nerovnováhy a následných degenerativních projevů, je nutné provádět kompenzace ve 

formě protahovacích, vyrovnávacích a posilovacích cvičení (Kníţetová, Kos, 1989). 

Perič (2012, str. 104) tato cvičení definuje jako „variabilní soubor jednoduchých 

cviků, kterými se cíleně působí na jednotlivé sloţky pohybového systému (klouby, 

vazy, šlachy, svaly)“. Dále také píše, ţe je nutné tato cvičení adekvátně zvolit, aby se 

podařilo zmírnit nebo odstranit jiţ vzniklou poruchu. K tomu je nutné mít představu o 

správném drţení těla, umět posoudit, které svaly jsou zkrácené a které oslabené. Dle 

toho potom vybírat konkrétní cvičení. U dětí je však nejdůleţitější svalovým 

nerovnováhám předcházet formou pravidelných kompenzačních cvičení (např. po 

tréninku). Děti jsou vedené k porozumění problémům vlastního těla. Ale cvičení také 

přispívají k dosaţení vyšší sportovní výkonnosti a psychické odolnosti. 

Hlavním aspektem předcházení svalovým dysbalancím a udrţování správného 

drţení těla a pohybových stereotypů je udrţovat normální rozsah pohybu, závislý na 

dobré kloubní pohyblivosti. Zejména v tréninku dětí je toto povaţováno za velmi 

důleţitou oblast, aby při jednostranném tréninkovém zatíţení nedocházelo k negativním 

projevům na stavbě těla (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Zmíněnou kloubní pohyblivost je moţné rozvíjet protahováním vazivového 

aparátu, zvyšováním pruţnosti svalů okolo kloubů, regulací reflexní aktivity svalových 

vřetének a šlachových tělísek a záměrným zvyšováním uvolněnosti svalů (Havel, 

Hnízdil, 2010). Chceme-li protaţení nějaké tkáně rozvíjet za účelem zvýšení kloubního 

rozsahu, je nejlepší věnovat se rozvoji svalu a jeho facie z důvodu největší elasticity, 

aniţ by se riskovalo jeho narušení či poškození (Alter, 1999).  

K rozvoji a udrţování odpovídající kloubní pohyblivosti je vyuţíváno různých 

metod. Ty se dělí podle 4 kritérií, souvisejících s druhy pohyblivosti. Rozlišujeme, zda 

provádíme cvičení za pomoci vnější síly nebo pouze s vyuţitím vlastních svalů. A také 

zda provádíme cvičení s výdrţí v mezní poloze pomalým pohybem, nebo krajní polohy 

docílíme švihovými pohyby (Havel, Hnízdil, 2010).  
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Ve věku, kterým se zabývá tato práce je strečink jednou ze základních moţností 

(vedle švihových cvičení), jak lze získat vysokou úroveň pohyblivosti. Strečink dle 

Kučery, Koláře a Dylevského (2011) patří v tomto věku do kaţdé tréninkové jednotky. 

Zpravidla je uţit v úvodní části jako příprava na zátěţ a ochrana před úrazem a v 

závěrečné části, kdy vlivem zvýšeného prokrvení, pruţnosti a zmenšení negativního 

napětí, slouţí i jako kompenzační odpočinek. 

Zmíněné vlivy strečinku v závěrečné části pomáhají také sníţit klidový svalový 

tonus (svalové napětí), coţ je stav zajišťující reflexním tonickým vlivem nervového 

systému na sval, jeho připravenost ke kontrakci. To znamená, ţe jsou svaly ve stavu 

neustálého mírného napětí udrţovaného vlivem informací přicházejících z aferentních 

vláken (Kolář, Kopřiva, Kopřivová, 1988). 

Pavliš a kol. (2000) upozorňuje na dodrţování pravidel při rozvíjení kloubní 

pohyblivosti. Zahřátí organismu a velmi důsledné rozcvičení, které jiţ samo napomáhá 

rozvoji. Jako první protahovat slabší stranu těla. Protahování věnovat maximální 

pozornost a soustředit se pouze na prováděné cvičení. Nepřekračovat práh bolesti.  

 

  1.3 Věková specifika 

 

Po narození je dle Měkoty, Blahuše (1983) motorika člověka velice chudá. 

Dětství je v kaţdém svém období vývoje něčím specifickém jiţ z hlediska tělesného, 

pohybového nebo psychického a sociálního vývoje a k dětem není moţné přistupovat 

jako k malému dospělému. Je absolutně nedostačující pouhé sníţení objemu zatíţení 

oproti dospělým sportovcům, tak jak je často praktikováno, a nikterak neřeší podstatu 

problému.  

Určité fyziologické systémy nabývají funkčnosti jiţ v útlém mládí a jiné aţ 

v období dospívání. Kaţdé dítě projde těmito obdobími v jiném věku a jinou rychlostí, 

je tedy nutné toto respektovat a řídit se tím. To znamená, ţe kromě kalendářního věku 

(je dán datem narození), je ve vývoji jedince důleţitý i skutečně dosaţený stupeň vývoje 

nazývaný věkem biologickým. Rozdíl mezi těmito dvěma hledisky můţe být aţ 3 roky. 

(Měkota, Blahuš, 1983; Pavliš, 2003; Krištofič, 2006).  
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Pokud je biologický věk vyšší neţ kalendářní, hovoříme o vývojovém zrychlení. 

Pokud je tomu obráceně, jedná se o vývojové zpoţdění. Jiným tempem dochází k růstu 

a vývoji tělesných rozměrů a proporcí, tělesných orgánů nebo psychiky. První ukončí 

růst mozek. Mnohem později kosti a svalový aparát. K vývoji orgánů dochází průběţně 

se zvětšováním hmotnosti těla. Poměrně pozdě se vyvinou pohlavní orgány, které mají 

značný vliv na produkci hormonů ovlivňujících silové schopnosti (Dovalil, 2008; 

Krištofič, 2006, Havlíčková, 1998).  

 

1.3.1 Specifika věkového období 11 – 15 let 

 

Naprostou většinou odborníků je dnes toto věkové období nazýváno starší školní 

věk a je stručně popisováno jako přechod od dětství k dospělosti v rámci prodělání tzv. 

pubertálního vývoje (Pavliš, 2003; Dovalil a kol., 2009). 

Tělesná výška se mění stále rychleji. Spolu s hmotností se mění daleko 

razantněji neţ v kterémkoliv jiném věku. Tyto růstové změny se negativně podílí na 

kvalitě pohybu, coţ je podle Periče (2012) způsobeno zejména rychlejším růstem 

končetin oproti trupu. Růst do výšky je rychlejší neţ růst do šířky. 

Všichni tito autoři (Pavliš, 2003; Dovalil a kol., 2009; Matoušková, 1998) se 

dále shodují, na dalším dělení tohoto období na dvě části. Od 10 do 12 let období 

prepubertální, kde je ještě celkem snadné učení a 13-15 let období pubertální, kde 

dochází ke zhoršení schopnosti učení z důvodu velkých rozdílů ve vývoji různých 

orgánů. Aţ po dokončení pubertálního vývoje se začíná zvyšovat celková tělesná 

výkonnost. Perič (2012) uvádí vrchol prepubertálního období kolem 13. roku. 

Období puberty, projevující se nízkou pohybovou koordinací, jakousi klátivostí 

aţ neohrabaností. Pohybové moţnosti jsou omezené nerovnoměrným tělesným 

vývojem. Pomalejším přírustkem váhy oproti výšce. Vznikají potíţe s obratností a 

především chlapci hůře zvládají sloţitější cvičení. Avšak přizpůsobovací schopnost je 

dobrá a to dává dobré předpoklady pro trénink (Dovalil, 2009; Pavliš, 2003). 
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V tomto období jsou dospívající děti daleko vnímavější ke všem vnějším 

stimulům a vnitřním potřebám, a to i ve vztahu k pohybu. Anabolický efekt tohoto 

období si vyţaduje harmonizované zapojování všech pohybových struktur. Často 

vnímáme tuto skutečnost jako pubertální nekázeň, ve skutečnosti se však jedná o 

reflexně řízenou činnost (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  

Jelikoţ podle Periče (2012) rychlejší růst ve starším školním věku přináší vyšší 

náchylnost k poruchám hybného ústrojí, je důleţité formovat správné návyky v oblasti 

drţení těla, které úzce souvisí se svalovou vyrovnaností a odpovídající pohyblivostí. 

V tomto věku dochází k pomalému zdokonalování nervové regulace svalové činnosti, 

umoţňující rozvoj silových schopností. Avšak svaly a kostra ještě nejsou připraveny 

snášet velké silové zatíţení. Je velmi důleţité harmonicky rozvíjet svalstvo celého těla.  

Jiţ je moţné zařazovat v určité míře silová cvičení. Je však vysoce důleţité, aby 

nebyla zatěţována páteř a přetěţovány velké klouby jako jsou například kyčle a kolena. 

Navíc je velmi obtíţné odlišit velké odchylky v biologickém věku mezi dětmi a 

přistupovat k tréninku jedinců individuálně. Rozvoj síly v tomto věku by měl být 

neodmyslitelně spojený s nácvikem techniky posilování (s dřevěnou tyčí), všeobecnou 

silovou průpravou, zaměřenou především na silově vytrvalostní schopnosti (kruhový 

trénink s počtem opakování 15-20, vlastní vahou) a rozvoj rychlostně silových 

schopností, pomocí odrazových a odhodových cvičení (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).   

Moţnostem tohoto věkového období odpovídá také soustředěnější vytrvalostní 

trénink, avšak bez přerušování s nevysokou intenzitou. Nelze připustit zatíţení 

znamenající pro dítě extrémní vyčerpání, jako je delší anaerobní činnost s aktivací LA 

systému (Dovalil a kol., 2009). 

Organizovaný sportovní trénink by měl respektovat všechny zmíněné změny 

probíhající v tomto období v dětském těle. Podle toho by měl být správně určen obsah, 

kvalita a mnoţství zatíţení. Zmíněná potřeba stimulace je v tréninku dozajista 

pozitivním faktorem, ale v některých sportech můţe přinášet (i přes zdánlivou 

efektivitu), nebezpečné fyzické i psychické zatíţení. Příkladů z dnešních tréninků 

dospívajících dětí, kdy se maximálně specializuje tréninkový proces je mnoho, jelikoţ 

dítě je v tomto věku jiţ schopné zvládnout prakticky všechny pohybové prvky. Otázkou 

však zůstává, jak se to projeví ve vzniku mikrotraumatizace či patologické adaptace 

(Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  
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1.3.2 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 

 

Podle Pavliše (2003), Periče (2012) i Dovalila (2009) by měl být sportovně 

tréninkový proces mládeţe vnímán jako dlouhá cesta směřující k perspektivnímu cíli 

v podobě největší výkonnosti u dospělého hráče. Dětství a mládí je pouze přípravnou 

etapou k dosaţení tohoto cíle.  

Kučera, Kolář a Dylevský (2011) varují v podobném smyslu. Pohyb přímo 

působí na svalovinu a kosti, které prochází dynamickými změnami, a můţe způsobit 

řadu patologických syndromů. Proto by měl být v průběhu těchto dynamických změn 

výrazně omezen jednostranný pohyb a tedy i specializovaný trénink. 

V etapách tréninku, ať uţ jsou popsány s menšími rozdíly, se často vyskytuje 

slovo všestrannost, je tedy nutné si tento pojem, který má v těchto souvislostech hlubší 

význam vysvětlit. Pojem je totiţ ve sportu i tréninku uţíván velmi frekventovaně, ale 

jeho obsah bývá často nejasný.  

Všestrannost, je chápána jako široce koncipovaný pohybový základ jedince 

(opak jednostrannosti). Je zřejmé, ţe trénink ve sportovní specializaci má vţdy povahu 

více či méně jednostrannou. Namáhají se stále stejné svalové skupiny, vede to nutně 

k oslabení svalů, které nejsou přímo potřebné. V důsledku toho hrozí nebezpečí svalové 

nerovnováhy a různých poškození. Zanedbatelná není ani otázka prostředí, v němţ 

trénink probíhá, i zde jednotvárnost můţe vést k psychickému přesycení a únavě 

(Dovalil, 2008). 

Všestranné zaměření proto znamená v tréninku pouţívat ve větší míře i jiná 

cvičení, neţ vyţaduje pohybový obsah vybrané specializace. Tato orientace směřuje 

k vytváření širšího pohybového fondu: ovládnutí většího počtu pohybových dovedností, 

přiměřeného rozvoje všech pohybových schopností, rovnoměrně namáhání všech 

svalových oblastí. Význam všestrannosti ve sportu spočívá v tom, ţe zajišťuje celkový 

proporční rozvoj jedince jak z hlediska zdravotního (je prostředkem k upevnění zdraví), 

tak sportovního (opomíjená všestrannost limituje pozdější sportovní růst malou zásobou 

pohybů, hůře se učí i pohyby nové, naopak dobrá úroveň se většinou jako základna 

specializovaného tréninku zhodnocuje v pozdějších letech). Pro všestranný trénink je 

tedy charakteristická široká nabídka různorodých pohybových činností a příleţitostí – 

čím pestřejší, tím lepší, seznamovat se např. s řadou sportů vyuţitím nabídky sezónních 
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sportů. Popisovaná „sportovní“ všestrannost se rozšiřuje i ve smyslu celkového 

biologického i společenského, tělesného, psychického mentálního rozvoje člověka 

(Dovalil, 2008). 

Dlouhodobá koncepce tréninku, je další z často uţívaných pojmů, které je nutné 

si detailněji přiblíţit.  

Měla by představovat cestu k dosaţení vysoké sportovní výkonnosti. Cíle, 

zaměření, posloupnost a návaznost tréninku, jeho obsah, zatíţení, metody i přístupy by 

měly být uspořádány od počátku sportování do ukončení sportovní kariéry. Informace o 

přípravě úspěšných sportovců naznačují, ţe vyšší výkonnosti mohou dosáhnout jen ti, 

kde mají pro příslušný sport potřebný talent a u nichţ byly základy pro pozdější vyšší 

výkony vybudovány jiţ v dětském a dorosteneckém věku (Dovalil, 2008).  

Talent (vrozené dispozice) tvoří pravděpodobně pouze 30% z celkového 

výkonu. Stejně důleţitá je mnohaletá pravidelná a systematická příprava. Rozhoduje 

také to, jak se dlouhodobý trénink postaví. Není totiţ lhostejné, co a kdy se do tréninku 

zařazuje, jaké zatíţení se volí apod. Mnoho cvičení ztrácí smysl, není-li pouţito v pravý 

čas a na pravém místě (Bukač, Studnička, 2012; Dovalil, 2008). 

V tomto směru je moţné na základě zkušeností, údajů o tréninku, znalosti 

tréninkových metod, rozborů výkonnostních vzestupů, věku dosahování vysoké 

výkonnosti a délky jejího udrţení postavit proti sobě dva odlišné přístupy 

k dlouhodobému tréninku mládeţe. Ranou specializaci oproti tréninku odpovídajícímu 

vývoji a věkovým zvláštnostem, přehledně porovnané v tab. 2.  

Pokud je jedinec připravován postupně a všestranně, dokáţe se dostat 

výkonnostně výše a udrţí si tuto výkonnost po delší dobu své sportovní kariéry, oproti 

tomu jedinci s urychleným vývojem se dostanou na svou maximální výkonnost rychleji, 

avšak je niţší neţ by mohla být a udrţí si ji kratší dobu. Přes skutečnost, ţe tyto aspekty 

vývoje mladých sportovců jsou dnes jiţ všeobecně známé, rychlý úspěch je velice 

lákavý a raná specializace je velmi častým jevem v mnoha sportovních odvětvích 

(Krištofič, 2006). 
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Tab. 2 Rozdílné přístupy v tréninku mládeţe (Dovalil, 2008) 

RANÁ SPECIALIZACE TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI 

STRATEGIE 

Vysoká výkonnost co nejdříve, 

plánovitý trénink si klade za cíl co nejrychleji 

dosáhnout úspěchu. 

Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší 

výkon brán jako perspektivní cíl, dětství a 

mládí je přípravnou etapou. 

TRÉNINK 

Cenu má jen to, co směřuje rychle 

k cíli, úzké zaměření na specializaci. 

Vědomí podíl všestrannosti. 

ZATÍŢENÍ 

Aţ na hranici únosnosti, neúměrné 

nároky na nevyzrálé jedince. 

Zřetel na stupeň individuálního 

vývoje, postupné a pozvolné stupňování 

nároků. 

PSYCHOLOGICKÉ RYSY 

Tvrdost, cílevědomost v tréninku, 

psychické momenty charakteristické pro práci 

dospělých:napětí, váţnost, vyhraněná 

racionalizace, tlak na výkon. 

Trénink odpovídající mentalitě 

věkového stupně, omezování tlaku na výkon, 

aktuální výkonnostní cíle nejsou výlučné, 

radost, hravost, uvolněnost, bohatství 

proţitků, přiměřenost ocenění. 

 

Rekordních výkonů však lze dosáhnout oběma cestami. Dosavadní zkušenosti i 

výsledky doposud provedených studií vypovídají o tom, ţe u sportovců vychovaných 

cestou rané specializace se sice pozoruje strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve sportu 

bylo dosaţeno rychleji, s vysokými výkony v ţákovském a dorosteneckém věku. Avšak 

zřetelně souvisí po 18. a 19. roce s výkonnostním zaostáváním. U raně specializovaných 

sportovců bývá doba vrcholové sportovní výkonnosti poměrně krátká, k jejímu poklesu 

dochází dříve a je rychlejší. Co do absolutních hodnot dosaţené výkonnosti existuje 

mírná převaha sportovců, kteří nešli cestou rané specializace. 

Pokud je dítě vedeno cestou rané specializace, zatíţení je tedy vedeno 

jednostranně, dítě se podle Periče (2012) naučí pouze úzkou řadu pohybů, bez širšího 

základu a můţe narazit v pozdějším vývoji na určité limity v dalším rozvoji, určitou 

tréninkovou bariéru, přes kterou se nemůţe dostat. V rámci adaptace dojde vlastně 

podle Periče k předčasnému vyčerpání adaptačních podnětů. Zároveň je nutné vědět, ţe 
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je zde velké riziko zdravotních komplikací spojených s předčasnou specializací. 

Především v oblasti svalových dysbalancí, kdy jsou právě přetěţovány svaly zatěţované 

a některé jsou zatěţovány pouze minimálně.  
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2. SHRNUTÍ A FORMULACE PROBLÉMU 

 

Je tedy zřejmé, ţe pokud se chce malý začínající hráč ledního hokeje zařadit na 

konci své sportovní přípravy mezi úspěšné hráče, tím ţe jeho sportovní výkonnost mu 

dovolí pokračovat ve sportovní kariéře v některé z vyšších domácích soutěţí či 

v zahraničí, nevyhne se jednostranné zátěţi vlivem specializace. To předpokládá podle 

svých slov i Bukač (2005), který píše o bezpodmínečnosti specializace a tím 

navazujícího jednostranného zatíţení v cestě za profesním cílem hokejisty. 

Je těţké při poţadavcích moderního ledního hokeje, vzhledem k nedostatku času 

v dnešní moderní době, dodrţovat tak často kladený důraz na rozvoj všestrannosti a 

kompenzaci u mladých hráčů, která by vyvaţovala vliv nevyhnutelné specializace. 

Právě v  období pubertálního vývoje dochází vlivem dospívání u hráčů ke zrychlenému 

růstu a dramatickým změnám funkčně-svalového aparátu, které lákají k rychlému 

přechodu od všestranné přípravy ke specializovanému tréninku.   

Negativní vliv dlouhodobého sportovního tréninku ledního hokeje potvrzují 

mnohé výzkumné práce z oblasti svalových dysbalancí u hráčů ledního hokeje. 

Například výzkumná práce Jana Zachrly (2004) provedené na dospělých hráčích 

ledního hokeje hrajících v extralize ledního hokeje ČR, prokázala mírné zkrácení svalu 

bedrokyčlostehenního z 80% testovaných osob (TO) u levé dolní končetiny a z 50% TO 

u pravé d. k. U pravé d. k. bylo prokázáno dokonce u 15% TO silné zkrácení. Také u 

flexorů kolen bylo prokázáno silné zkrácení, a to u 40% TO u levé dolní končetiny a 

z 55% TO u pravé. Je zřejmé, ţe svalové dysbalance jsou neblahým, ale častým 

doprovodným jevem u dospělých jedinců. Také výzkumná práce Kateřiny Zemanové 

zaměřená na vliv kompenzačních cvičení na funkční poruchy svalového systému hráčů 

ledního hokeje ve věku 14-15 let prokázala velké zkrácení svalu bedrokyčlostehenního 

u 8 TO z 15, u 6 TO zkrácení malé a pouze u jedné TO sval nezkrácený. 

Není však zcela objasněno, v jakém věku vznikají jiţ znatelné a pro pohybový 

aparát významné projevy svalových dysbalancí u hráčů ledního hokeje. V jakém věku je 

důleţité nejvíce soustředit pozornost na prevenci těchto projevů. Tato práce by měla 

pomoci k řešení problematiky vznikajících svalových dysbalancí v ledním hokeji 

v jednom z nejrizikovějších období ontogenetického vývoje mladých hráčů ledního 

hokeje.   
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3. CÍL, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

  3.1 Cíl práce 

 

Cílem práce je posoudit vliv jednostranného zatíţení na ontogenezi 

somatických parametrů u dětí se sportovní specializací lední hokej a tím přispět 

k hlubšímu prozkoumání a řešení problematiky přetěţování a nedostatečné 

kompenzace u dnešní sportující mládeţe. 

  3.2 Vědecká otázka 

 

Je dlouhodobý specializovaný sportovní trénink ledního hokeje u hráčů ve věku 

11 – 15 let příčinou svalového zkrácení a svalového oslabení, podporujících svalové 

dysbalance jako důsledku jednostranného přetěţování? 

              3.3 Hypotézy práce 

 

Na základě vědecké otázky byly zformulovány následující hypotézy: 

H1: Není statisticky významný rozdíl ve svalovém zkrácení mezi dětmi 

staršího školního věku se sportovní specializací lední hokej a dětmi bez sportovní 

specializace. 

 H2: Není statisticky významný rozdíl ve svalovém oslabení mezi dětmi 

staršího školního věku se sportovní specializací lední hokej a dětmi bez sportovní 

specializace. 

3.4 Úkoly práce 

1. Vybrat soubory se sportovní specializací a bez sportovní specializace.  

2. Vybrat metodu měření. 

3. Zajistit vhodné podmínky pro sběr dat. 

4. Provést sběr dat.  

5. Staticky zpracovat data dle vybrané statistické metody.  

6. Vyhodnotit výsledky 
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4. METODIKA PRÁCE 

 

4.1 Charakteristika a výběr zkoumaných souborů 

 

Základní poţadavky na výběr testovaného souboru vycházejí ze záměru této 

výzkumné práce. Zájmem práce je tedy období, ve kterém budou nejvíce znatelné 

změny v projevech svalových dysbalancí. Období, kde jsou očekávány největší změny 

je období puberty, kdy dochází k nejdynamičtějším přírustkům váhy a výšky. Pro 

výzkum bylo vybráno období ve věku mezi 11 – 14 let, kde je předpoklad vznikajících 

projevů svalových dysbalancí vlivem delšího pravidelného tréninku, jelikoţ v ledním 

hokeji se v převáţné většině případů začíná se sportovním tréninkem mezi 4. aţ 8. 

rokem věku. Snahou tedy bude zmapovat vývoj somatických změn v tomto velmi 

dynamickém růstovém období. Zda jiţ v tomto věku vznikají svalové dysbalance 

vlivem svalových zkrácení a svalových oslabení.  

V práci bude zkoumán soubor ţáků se sportovní specializací lední hokej. Soubor 

bude porovnán s kontrolním souborem bez sportovní specializace zastoupený ţáky 

základních škol. Cíleně byly oba soubory vybrány tak, aby kaţdý obsahoval zastoupení 

ţáků z kaţdé věkové kategorie staršího školního věku (11 – 14 let) a ţáci se sportovní 

specializací byli déle neţ 1 rok v souvislém tréninkovém procesu, jelikoţ kratší doba by 

dle našeho názoru neprokazovala vliv jednostranného zatěţování. Vybrané soubory, se 

skládají ze stejného počtu ţáků čtyř věkových kategorií. V kaţdé kategorii (2005, 2004, 

2003, 2002) byl určen vysoký počet 50-ti probandů, coţ povaţujeme za dostatečně 

vysoký počet k vyloučení zkreslení výsledků vlivem více akcelerovaných či pohybově 

retardovaných jedinců. Dohromady bude výzkumu podrobeno 200 probandů. 

Výběr těchto experimentálních skupin vychází z poznatku (Skalková, a kol., 

1985), ţe porovnatelnost skupin pokaţdé nezaručí ani náhodný výběr, zvláště pokud 

pracujeme s menšími soubory (Horkel, 2001). 
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Kontrolní soubor zastupující část populace bez sportovní specializace byl vybrán 

ze základních škol bez sportovního zaměření ve svém školním vzdělávacím programu. 

Avšak do výzkumu byli zařazeni pouze ţáci, kteří se mohou účastnit školní tělesné 

výchovy. Zároveň byli do výzkumu zařazeni pouze chlapci, vzhledem k vyrovnanosti 

obou souborů, jelikoţ v souboru se sportovní specializací jsou zastoupeni také výhradně 

chlapci.  

 

4.2 Použité metody 

 

K testování svalového zkrácení a oslabení ve výzkumné práci byli pouţity 

testové cviky dle metodiky Ivi Dostálové (2006) zaměřené na pohybový aparát člověka 

a detekci svalových dysbalancí a cviky Vladimíra Horkela (2001) pro zjišťování 

svalové nerovnováhy. U popisu daného cviku bude vţdy určena základní výchozí 

poloha (ZP), dále průběh celého provedení daného pohybu (P) a konečná poloha těla či 

jeho částí, chápaná jako norma (N) pro binární posouzení splnil/nesplnil. 

Avšak při posuzování splnění daných kritérií prováděného testového cviku se 

vţdy přihlíţí k celému rozsah pohybu, nejen k jeho výchozí a konečné poloze 

(Dostálová, 2006, Horkel, 2001). 

Všechny testové cviky budou posuzovány binárně. Výsledkem splnil/nesplnil a 

to podle přesně stanovených kritérií kaţdého cviku od základní předepsané polohy přes 

určený průběh provedení aţ ke splnění konečné ţádané polohy, která bude nejvíce 

směrodatná pro splnění kritérií.  

Metodika vyšetřování dle Dostálové (2006) i Horkela (2001) vychází z Jandova 

funkčního svalového testu určené rehabilitačním pracovníkům, fyzioterapeutům a 

rehabilitačním lékařům. V této práci jsou k diagnostice potřebných dat vyuţity 

jednoduché a rychle proveditelné testové cviky (orientační testy), které vychází 

z trenérské praxe. Správné provedení klasických testů vyţaduje v mnoha případech 

odbornou znalost anatomie, kineziologie a vysokou manuální zkušenost. Byly zvoleny 

testové cviky snadno zvládnutelné a mající určitou, i kdyţ redukovanou výpovědní 

hodnotu. Není potřeba ţádné školení testujícího a svým binárním hodnocením jsou 

jednoznačné ve svém posuzování. Byly zvoleny s ohledem na menší časovou náročnost, 

vzhledem k velkému počtu testovaných osob zahrnutých do tohoto výzkumu. 
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Zahrnují svalové partie, u kterých jsou předpokládány nejčastější projevy 

svalových dysbalancí u mladých hráčů ledního hokeje, způsobující špatné pohybové 

stereotypy a vadné drţení těla, vzhledem k poloze při základním hokejovém postoji.  

Testový cvik č. 1 - úklon trupu dle metodiky Horkela(2001), diagnostikuje 

zkrácení čtyřhlavého svalu bederního a pohyblivost páteře ve frontální rovině. Zkouška 

byla prováděna zády u stěny, aby se zabránilo neţádoucí extenzi trupu při záklonu. 

Testový cvik č. 2 - předklon ve stoje dle metodiky Dostálové (2006), 

diagnostikuje zkrácení flexorů kolenního kloubu, které nedovolí předklon 

v dostatečném rozsahu. Zkrácení vzpřimovačů trupu a čtyřhranného svalu bederního. 

Zjišťuje tedy pohyblivost kyčelních kloubů v mediální rovině a pohyblivost páteře 

včetně jednotlivých segmentů, ale především zkrácení flexorů kyčelního kloubu. 

Testový cvik č. 3 – leh na švédské bedně dle metodiky Dostálové (2006), 

diagnostikuje zkrácení svalu bedrokyčlostehenního. 

Testový cvik č. 4 – předklon v sedu dle metodiky Horkela (2001), nám 

diagnostikuje izolovaněji zkrácení vzpřimovače trupu. 

Testový cvik č. 5 – z lehu sed dle metodiky Horkela (2001), diagnostikuje 

oslabení přímého svalu břišního. Zjištěna bude schopnost flexe páteře proti odporu váhy 

vlastní horní poloviny těla. 

Testový cvik č. 6 – předklon hlavy v lehu dle metodiky, diagnostikuje oslabení 

dlouhého svalu krku a dlouhého svalu hlavy podílejících se na předklonu hlavy a s tím 

spojeným chybným pohybovým stereotypem. 

Testové cviky jsou povaţovány za stabilní, vzhledem k provedenému ověření 

Horkela (2001) metodou test – retest s odstupem 14 dní na deseti školách severočeského 

regionu, kdy byla potvrzena stabilita u kaţdého z nich. Pouţit byl párový test pro velké 

výběry. Hodnoty testového kritéria byly porovnány s kvantily normovaného normálního 

rozdělení. Kritické by byli hodnoty v absolutní hodnotě větší neţ 1,64 při 10% hladině 

významnosti. Coţ nebyl ţádný z testových cviků (viz. Tab. č. 2). Výsledky u testového 

cviku předklon ve stoje povaţujeme za shodné s provedením v sedu u Horkela, jelikoţ 

rozdíl je pouze ve větším zapojení potřebných svalů k dosaţení konečné polohy, při 

chybějící váze těla.  
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Jiné ověření validity a reliability těchto testových cviků nebylo v dostupné 

literatuře nalezeno. Reliabilita je řešena pomocí dodrţení přesného postupu při měření, 

dle stanovené metodiky. 

 

Tab. č. 2 - výsledky ověření stability 

TEST U T U RT g 

ÚKLON TRUPU 198 189 0,74 

PŘEDKLON VE STOJE 188 171 1,37 

LEH NA ŠVÉDSKÉ BEDNĚ 142 161 -1,51 

PŘEDKLON V SEDU 188 171 1,37 

Z LEHU SED 194 183 0,89 

PŘEDKLON HLAVY V LEHU 164 153 0,88 

 

LEGENDA: U T =počet dětí, které splnily test, U RT = počet dětí, které splnily retest, g = vypočtená 

testová kritéria 

 

Testové cviky č.1 aţ č.4 slouţí k potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy H1 

vztahující se ke svalovému zkrácení. 

Testové cviky č.5 a č.6  slouţí k potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy H2 

vztahující se ke svalovému oslabení. 

 

4.3 Zajištění optimálních podmínek pro sběr dat 

 

Vzhledem k potřebným pomůckám se sběr dat kontrolního souboru prováděl 

v tělocvičnách základních škol, kde byla k dispozici švédská bedna, minimálně 10 cm 

vysoký stupínek, ţíněnka a 10 cm vysoká pomůcka k měření předklonu v sedu. Ta byla 

vyrobena z lehké krabice z tvrdého papíru pouze pro účely sběru dat. U skupiny se 

sportovní specializací se sběr dat prováděl v tělocvičnách hokejových klubů. Zde byla 

švédská bedna nahrazena dovezeným samostatným horním dílem švédské bedny, 

poloţeným na odpovídající lavici, opět stupínkem, ţíněnkou a vyrobenou pomůckou. 
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4. 4 Sběr dat a jeho průběh 

 

Jednalo se tedy o terénní test pohybových schopností. K měření obou souborů 

došlo ve stejném  období leden 2016 – březen 2016. U souboru se sportovní specializací 

se jednalo o období hlavní části ročního tréninkového cyklu, na ledě. Měření souborů 

probíhala odděleně v dopoledních hodinách bez předcházejícího speciálního rozcvičení. 

K měření byli probandi zváni ve skupinkách po pěti. K měření přistupovali samostatně, 

kdy bylo změřeno všech 6 testových cviků za sebou. Po té přistoupil k měření další 

z pětičlenné skupiny. 

Měření byla prováděna postupně od 1. do 6. cviku podle seznamu a byly 

uskutečněny ihned po podání informací o provedení, nebylo moţné si je předem 

vyzkoušet. Před měřením byla vţdy provedena kontrola teploty v místnosti, kde byly 

testové cviky prováděny. Poţadovaná teplota byla mezi 18 – 23 stupni celsia. 

Celý sběr dat probíhal jednou osobou (řešitelem). Učitelé a trenéři zůčastněných 

hráčů byli měření přítomni a nápomocni řešiteli. 

 

4.5 Zpracování dat dle vybraných statistických metod 

 

Naměřené výsledky byly přehledně zaznamenány do tabulky v programu MS 

Excel, kde kaţdý list souboru obsahuje jeden testový cvik pro kaţdou z kategorií (2005, 

2004, 2003, 2002). 

Bude proveden F-test u všech testových cviků pro určení rovnosti či nerovnosti 

rozptylů. Dle výsledku F-testu bude zvolen příslušný dvouvýběrový T-test pro potvrzení 

či vyvrácení hypotézy H1 na základě výsledků testových cviků 1 – 4.  Hypotéza H2 

bude rovněţ potvrzena či vyvrácena příslušným T-testem, avšak na základě výsledků 

testových cviků 5 a 6. F-test i T-test bude vyhodnocen na základě zaznamenaných 

výsledků, pomocí programu MS Excel.  
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4.6 Vyhodnocení výsledků 

 

Ve výsledcích budou přehledně pomocí grafického znázornění uvedeny 

procentuální úspěšnosti souboru se specializací v porovnání se souborem bez 

specializace u jednotlivých testových cviků u kaţdé z věkových kategorií. Dále bude 

zpracován v grafu vývoj úspěšnosti zvládnutí kaţdého testového cviku napříč 

kategoriemi. Na závěr bude v diskuzi uvedeno, zda byly potvrzeny či vyvráceny 

hypotézy H1 a H2 na základě provedených T-testů. 

 

  5. DISKUZE K METODOLOGII PRÁCE 

 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v teoretické části, které nám říkají, jak 

velké rozdíly mohou být v pubertálním období ontogenetického vývoje mezi 

jednotlivci, bylo povaţováno za nutné zvolit soubory s velkým počtem testovaných 

osob. Bylo tedy vybráno 50 testovaných osob v kaţdé věkové kategorii u souboru se 

sportovní specializací i u kontrolního souboru bez sportovní specializace. Tento počet je 

povaţován za dostačující pro minimalizaci ovlivnění výsledků motoricky 

akcelerovaných či motoricky retardovaných jedinců ve výběrových souborech. Celkový 

počet testovaných osob pro 4 věkové kategorie tedy činí 400. V tomto počtu není 

pravděpodobný výskyt takového počtu vývojově akcelerovaných či retardovaných 

jednotlivců, který by významně ovlivnil nebo zkreslil výsledky měření. 

Pokud je pro práci ţádoucí zaručit vliv jednostranného zatěţování dlouhodobým 

sportovním tréninkem je nutné, aby byly testované osoby v tomto procesu delší dobu. 

Minimální účast v tréninkovém procesu u souboru se sportovní specializací lední hokej 

byla stanovena na 1 rok. Avšak z praxe je toto omezení ve výběru spíše formální, 

jelikoţ v ledním hokeji zcela vyjímečně začínají hráči s pravidelným tréninkem ve věku 

10-ti let. 

Vybrané testové cviky, které jsou podrobně metodicky rozpracovány 

v postupech vyšetřování pohybového aparátu mnoha studií, včetně publikací od 

Dostálové (2006) i Horkela (2001), vychází z Jandova funkčního svalového testu a jsou 
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určené rehabilitačním pracovníkům, fyzioterapeutům a rehabilitačním lékařům. Jsou 

snadno aplikovatelné a přes to si zachovávají dostatečnou výpovědní hodnotu pro 

odborné studie, zabývající se motorickým testováním. Při snaze o zajištění ţádoucí 

validity a reliability nebyli v dostupných publikacích ţádná potvrzení těchto kritérií 

nalezena. U těchto cvičení jsou tyto nezbytné podmínky zajištěny zcela přesným 

dodrţením metodických pokynů při provádění sběru dat. Tyto byly řešitelem důkladně 

nastudovány a dodrţovány. V rámci zaručení těchto aspektů byl sběr dat výhradně 

prováděn řešitelem, pouze za pomoci profesionálních pracovníků příslušných 

organizací. 

Pro účel této práce bylo vyuţito pro potvrzení opakovatelnosti pouţitých 

testových cviků ověření metodou test – retest s odstupem 14 dní od Horkela (2001) na 

deseti školách severočeského regionu, kdy byla potvrzena stabilita u kaţdého z nich. 

 

6. VÝSLEDKY 

6.1 Vybrané soubory se specializací a bez specializace 

 

Testovaný soubor se sportovní specializací lední hokej, je zastoupený hráči 

klubů HC Draci Bílina, HC Piráti Chomutov a HC Slovan Ústí nad Labem. Ţáci hrající 

lední hokej se účastní tréninkových jednotek (TJ) s dobou trvání 75 min. na ledové 

ploše min. 3x týdně. Další tréninkové jednotky na suchu v rámci hlavní části sezony 

svého hokejového klubu mají 1x týdně. V klubu HC Draci Bílina se v šatně hromadně 

provádí po kaţdé TJ ve třech sériích pět protahovacích cvičení: sed roznoţný – úklon 

k levé noze - vzpaţit pravou/úklon k pravé noze - vzpaţit levou, vzpor klečmo - střídavě 

prohnout a ohnout, klek sedmo - záklon přes paty, sed, nohy napjaté – provedení 

dorzální flexe, stoj snoţný - hluboký předklon. Hráči klubu Piráti Chomutov provádí 

mimo tréninky na ledě také 2x v týdnu cvičení v tělocvičně. Jednou je trénink zaměřen 

na posilování a druhý se věnuje kompenzacím jednostranného zatíţení. V 

průběhu ročního tréninkového cyklu odehrají v kaţdém kalendářním měsíci 2 aţ 4 

mistrovská utkání. V klubu Ústeckých hokejistů provádí jednou týdně hodinovou 

suchou přípravu, kde jsou střídavě zařazována posilovací, protahovací a vyrovnávací 
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cvičení. Tréninky jsou zde 3x týdně, z toho jeden je v brzkých ranních hodinách před 

nástupem do školy. Mimo hlavní část se ve všech klubech pořádají kaţdoročně 

v přípravném období po dobu 2 měsíců, 3x v týdnu, tzv. letní přípravy, které jsou 

zaměřeny na rozvoj pohybových schopností a kompenzaci. V rámci této přípravy je 

věnováno více času na rozvoj pohybových schopností, a to i silových schopností a 

kloubní pohyblivosti. Proto v tomto období ročního plánu dochází k výraznějšímu 

zlepšení. 

Tento soubor byl porovnán s kontrolním souborem bez sportovní specializace, 

zastoupený ţáky základní školy Za Chlumem v Bílině, základní školy Krajková 

v Habartově a základní školy Maršovská v Teplicích v Čechách. Ţádná z těchto 

základních škol nemá ve svých učebních osnovách sportovní zaměření, pouze základní 

škola Maršovská má v osnovách rozšířenou hudební výchovu.   

 

6.2 Průběh sběru dat 

 

Při testování nenastaly ţádné větší komplikace, brzdící průběh měření či 

zkreslující výsledky. Testové cviky byly po vysvětlení jednoduše pochopitelné a 

proveditelné. Při testovém cviku Úklonu trupu vlevo/vpravo bylo u některých probandů 

lehkým přiloţením paţe řešitele na bok probanda zamezeno pohybu pánve do strany, a 

u Lehu na švédské bedně na zádech bylo probandům lehkým nadzdvihnutím spouštěné 

dolní končetiny napomáháno zpět do základní polohy, jelikoţ počáteční pohyb z krajní 

polohy byl pro testované dosti náročný. U předklonu v sedu bylo poloţení chodidel 

zajištěno malou dřevěnou deskou, která byla dle potřeby podloţena, tak aby se docílilo 

ţádané základní polohy. Přibliţně 5% informačních souhlasů nebylo vráceno s kladnou 

reakcí a probandi nechtěli být do výzkumu zařazeni. Poţadovaného počtu probandů 

však bylo i bez těchto zdárně dosaţeno.  
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6.3 Výsledky výzkumné části 

 

V této části jsou uvedeny přehledně zpracované výsledky statisticky 

vyhodnocených, naměřených a zaznamenaných dat. U kaţdého testového cviku bude 

graficky znázorněna vedle sebe úspěšnost souboru se specializací a bez specializace po 

jednotlivých ročnících. Pod grafy bude uvedeno, zda se mezi těmito soubory jedná 

u daného testového cviku a ročníku o statisticky významný rozdíl u vypočtených 

hodnot. U úklonu trupu a přednoţení v lehu budou ještě odděleně vyhodnoceny levá a 

pravá strana. Nebudou uvedeny vypočtené hodnoty F-testu, který je pouze určující pro 

správný výběr vzorce pro T-test, jelikoţ všechny vypočtené hodnoty byli niţší neţ 

tabulková hodnota testového kritéria ftab = 1,44 a byl u všech testových cviků shodně 

zvolen T-test s rovností rozptylů. Dvouvýběrový T-test byl vyhodnocován pomocí 

statistických funkcí programu MS Excel dle tohoto postupu: Nástroje (Data) – Analýza 

dat – Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů – OK – Vstupní oblast – Výstupní oblast 

– OK. Vypočtené hodnoty byly porovnány s tabulkovou hodnotou dle příslušných 

stupňů volnosti na hladině významnosti 5%. Ta má podle stupňů volnosti vypočtených 

vzorcem v = (50 + 50 -2) = 98, hodnotu  ttab  = 1,984. Pokud je vypočtená hodnota niţší 

neţ tabulková, statisticky významný rozdíl mezi soubory neexistuje a lze potvrdit 

nulovou hypotézu. 

 

6.3.1. Grafické znázornění Úklonu trupu vlevo (2005, 2004, 2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 
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Graf 1. Výsledky testového cviku Úklon trupu vlevo v %, ročník 2005 

 

Testový cvik úklon trupu byl u ročníku 2005 splněn u obou testovaných souborů 

z 88%. Vypočtená hodnota tvyp = 0,5 < ttab = 1,984, není zde statisticky významný 

rozdíl. 

 

Graf 2. Výsledky testového cviku Úklon trupu vlevo v %, ročník 2004 

 

U o rok starších probandů je patrný rozdíl ve zvládnutí úklonu vlevo, kdy u 

zkoumaného souboru se specializací lední hokej došlo ke sníţení úspěšnosti a u 

kontrolního souboru naopak ke zvýšení. Avšak rozdíl nebyl vyhodnocen jako statisticky 

významný, jelikoţ vypočtená hodnota tvyp = 0,0004 < ttab = 1,984, není zde statisticky 

významný rozdíl. 

 

Graf 3. Výsledky testového cviku Úklon trupu vlevo v %, ročník 2003 

  

Výsledky ročníku 2003 jsou zcela totoţné s výsledky nejmladších probandů. 

Vypočtená hodnota tvyp = 0,5 < ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 
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Graf 4. Výsledky testového cviku Úklon trupu vlevo v %, ročník 2002 

 

U věkově nejstarších souborů ročníku 2002 došlo opět v naměřených hodnotách 

k menšímu rozdílu, jako v případě ročníku 2004, avšak ani ten není statisticky 

významný. Vypočtená hodnota tvyp = 0,1112 < ttab = 1,984, není zde statisticky 

významný rozdíl. 

 

Zvládnutí testového cviku úklon trupu vlevo/vpravo bylo velmi vysoké. Grafy 

nám ukazují, ţe v procentuálním vyjádření se úspěšnost nedostala pod 72 % ani u 

jednoho z testovaných souborů.  

 

6.3.2 Grafické znázornění Úklonu trupu vpravo (2005, 2004, 2003, 

2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Graf 5. Výsledky testového cviku Úklon trupu vpravo v %, ročník 2005 

 

Opět vysoká úspěšnost ve zvládnutí úklonu trupu u testovaného i kontrolního souboru, 

tentokráte na pravou stranu potvrzuje, ţe tento testový cvik byl zvládnut bez větších 

omezení. Rozdíl je u tohoto ročníku zcela nepatrný. Vypočtená hodnota tvyp = 0,365 < 

ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 
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Graf 6. Výsledky testového cviku Úklon trupu vpravo v %, ročník 2004 

  

U ročníku 2004 opět dochází k menšímu rozdílu ve zjištěných hodnotách, kladně ve 

prospěch kontrolního souboru bez specializace, avšak vypočtená hodnota tvyp = 0,326 < 

ttab = 1,984, opět zde není potvrzen statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 7. Výsledky testového cviku Úklon trupu vpravo v %, ročník 2003 

  

Úspěšnost u ročníku 2003 byla shodná u obou souborů. Oproti úklonu na levou stranu 

došlo ke sníţení úspěšnosti o 4%, coţ je rozdíl dvou probandů. Avšak vzhledem ke 

shodě v úspěšnosti je rozdíl mezi testovaným a kontrolním souborem statisticky 

nevýznamný. Vypočtená hodnota tvyp = 0,999 < ttab = 1,984. 

 

Graf 8. Výsledky testového cviku Úklon trupu vpravo v %, ročník 2002 

  

U nejstarších měřených souborů ročníku 2002 je hodnota úspěšnosti jen nepatrně 

rozdílná mezi oběma soubory. Vypočtená hodnota tvyp = 0,484 < ttab = 1,984, není zde 

statisticky významný rozdíl. 
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U testového cviku Úklon trupu vpravo byla procentuální úspěšnost mezi soubory u 

ročníků narození 2005, 2003, 2002 velice vyrovnaná. Pouze u ročníku narození 2004 

došlo ke zvýšení úspěšnosti u kontrolního souboru bez sportovní specializace a 

k mírnému sníţení úspěšnosti u testovaného souboru se sportovní specializací. Rozdíl 

však nenabyl takových hodnot, aby rozdíl byl vyhodnocen jako statisticky významný. 

 

6.3.3 Grafické znázornění Předklonu (2005, 2004, 2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Graf 9. Výsledky testového cviku Předklon v %, ročník 2005 

  

U souboru ročníku 2005 se specializací lední hokej je úspěšnost vysoká 88%, zatím co u 

kontrolního souboru se pohybuje jen na 24%. Tento rozdíl se ukazuje být významný i 

statisticky, jelikoţ vypočtená hodnota tvyp = 2,282 > ttab = 1,984, lze tedy potvrdit 

statisticky významný rozdíl mezi těmito soubory. 

 

Na hladině významnosti 5% je nulová hypotéza o nezávislosti jednotlivých znaků 

zamítnuta a je přijata hypotéza, která říká, ţe zde existuje určitá závislost. 
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Graf 10. Výsledky testového cviku Předklon v %, ročník 2004 

  

Mezi porovnávanými soubory ročníku 2004 se rozdíl znatelně sníţil, jelikoţ u souboru 

se specializací se úspěšnost sníţila a u kontrolního souboru naopak zvýšila.  Tím se 

hodnoty úspěšnosti k sobě přiblíţily a rozdíl u této věkové kategorie není statisticky 

významný. Vypočtená hodnota tvyp = 0,005 < ttab = 1,984. 

 

Graf 11. Výsledky testového cviku Předklon v %, ročník 2003 

  

U ročníku 2003 je patrný opět výrazný rozdíl v úspěšnosti mezi zkoumanými soubory 

vzhledem k nízké úspěšnosti kontrolního souboru bez sportovní specializace 30%. 

Vypočtená hodnota tvyp = 5,431 > ttab = 1,984, lze potvrdit statisticky významný rozdíl. 

 

Na hladině významnosti 5% je nulová hypotéza o nezávislosti jednotlivých znaků 

zamítnuta a je přijata hypotéza, která říká, ţe zde existuje určitá závislost. 
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Graf 12. Výsledky testového cviku Předklon v %, ročník 2002 

  

Nejstarší testovaný soubor se specializací, ročník 2002, dosáhl ještě mírně vyšší 

hodnoty úspěšných probandů a tím zvýšil rozdíl mezi testovaným a kontrolním 

souborem. Vypočtená hodnota tvyp = 6,076 > ttab = 1,984, lze u této věkové kategorie 

také potvrdit statisticky významný rozdíl. 

Na hladině významnosti 5% je nulová hypotéza o nezávislosti jednotlivých znaků 

zamítnuta a je přijata hypotéza, která říká, ţe zde existuje určitá závislost. 

U testového cviku Předklon, diagnostikujícího zkrácení flexorů kolenního kloubu, 

vzpřimovačů trupu a čtyřhranného svalu bederního jsou jiţ na první pohled z grafů 

patrné značné rozdíly v procentuální úspěšnosti mezi testovaným a kontrolním 

souborem. 

U ročníků narození 2005, 2003, 2002 byla potvrzena statistická významnost rozdílů 

mezi soubory. Je však také evidentní, ţe mnohem niţší úspěšnost byla potvrzena u 

kontrolního souboru bez specializace. Pro tuto výzkumnou práci, která se snaţí o 

potvrzení negativních vlivů sportovní specializace lední hokej na ontogenetický vývoj 

hráčů, však není směrodatná, jelikoţ je zřejmý kladný vliv u moţného zkrácení flexorů 

kolenního kloubu, vzpřimovačů trupu a čtyřhranného svalu bederního u hráčů 

účastnících se dlouhodobého sportovního tréninku ledního hokeje. 
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           6.3.4 Grafické znázornění Leh na švédské bedně levou (2005, 2004, 

2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

U testového cviku přednoţení v lehu byla celkově úspěšnost všech testovaných 

probandů velmi nízká. Hodnota kladných výsledků nepřesáhla ani v nejlepším případě 

50%. 

 

Graf 13. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně levou v %, ročník 2005 

 

Z grafu je vidět, ţe značná část z obou souborů v hodnocení neuspěla, avšak rozdíly 

mezi soubory jsou malé. Vypočtená hodnota tvyp = 0,075 < ttab = 1,984, mezi soubory 

není statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 14. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně levou v %, ročník 2004 

  

U ročníku 2004 je hodnocení tohoto testového cviku lepší neţ u ročníku 2005 jak u 

testovaného tak u kontrolního souboru. Situace v rozdílnosti se tedy příliš nemění. 

Vypočtená hodnota tvyp = 0,417 < ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 
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Graf 15. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně levou v %, ročník 2003 

  

U tohoto ročníku se jiţ rozdíl v procentuálním vyjádření úspěšných probandů zvýšil, 

avšak rozdíl nebyl vyhodnocen jako statisticky významný. Vypočtená hodnota tvyp = 

0,097 < ttab = 1,984. 

Graf 16. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně levou v %, ročník 2002 

  

U ročníku 2002 dochází k navýšení rozdílu mezi úspěšnými probandy ze souboru bez 

specializace a neúspěšnými ze souboru se specializací, zvýšením procent kladně 

hodnocených u jednoho souboru a sníţením u druhého. Avšak vypočtená hodnota tvyp = 

1,209 < ttab = 1,984, tudíţ zde není statisticky významný rozdíl potvrzen. 

 

U testového cviku přednoţení v lehu byla celkově úspěšnost všech testovaných 

probandů velmi nízká. U nejstaršího ročníku narození 2002 je vidět mezi testovanými 

soubory zvýšení rozdílu v hodnotách, který byl jen těsně pod hranicí, kdy by byl 

vyhodnocen statisticky jako významný. Lze tak usuzovat dle testového cviku Leh na 

švédské bedně pravou pro ročník 2002 (viz. kapitola 6.3.5), kdy se změnila pouze 

hodnota u kontrolního souboru o 6% (2 probandi) a statistická významnost jiţ byla 

potvrzena. 
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6.3.5 Grafické znázornění Leh na švédské bedně pravou (2005, 2004, 

2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Graf 17. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně pravou v %, ročník 2005 

 

Celkově je opět úspěšnost v hodnocení u nejmladšího z testovaných souborů ročníku 

2005 u pravé dolní končetiny nízká, rozdíl mezi soubory však není velký. Vypočtená 

hodnota tvyp = 0,119 < ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 18. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně pravou v %, ročník 2004 

  

U ročníku 2004 se výsledky testovaného a kontrolního souboru shodně zvýšily, ale 

rozdíl mezi soubory je nepatrný, pouze 4%. Vzhledem k tomu není potvrzen statisticky 

významný rozdíl, jelikoţ vypočtená hodnota tvyp = 0,333 < ttab = 1,984. 
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Graf 19. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně v %, ročník 2003 

  

U ročníku 2003 je z grafu viditelné, ţe se vyměnila vyšší úspěšnost souboru se 

specializací za vyšší úspěšnost souboru bez specializace. Rozdíl mezi soubory je však 

malý, tudíţ vypočtená hodnota tvyp = 0,097 < ttab = 1,984, a není zde potvrzen statisticky 

významný rozdíl. 

 

Graf 20. Výsledky testového cviku Leh na švédské bedně pravou v %, ročník 2002 

  

U ročníkově nejstarších souborů však rozdíl vzrostl na 40%, dalším sníţením úspěšnosti 

probandů se specializací a zvýšením úspěšnosti probandů z kontrolního souboru. 

Vypočtená hodnota tvyp = 2,823 >  ttab = 1,984, tudíţ lze potvrdit statisticky významný 

rozdíl. 

Na hladině významnosti 5% je nulová hypotéza o nezávislosti jednotlivých znaků 

zamítnuta a je přijata hypotéza, která říká, ţe zde existuje určitá závislost. 

U testového cviku Leh na švédské bedně pravou byla prokázána u nejstaršího ročníku 

2002 statisticky významná rozdílnost mezi výzkumným a kontrolním souborem. Tento 

testový cvik tedy jako jediný ovlivní vyhodnocení stanovené hypotézy, jelikoţ prokázal 

rozdíl v neprospěch sportovní specializace lední hokej. 
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6.3.6 Grafické znázornění Sedu z lehu (2005, 2004, 2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Graf 21. Výsledky testového cviku Sedu z lehu v %, ročník 2005 

 

Rozdíl mezi soubory u nejmladších probandů ročníku 2005 na hodnotě 4%, ukazuje na 

velmi malý odchylku v úspěšnosti správného provedení. Vypočtená hodnota tvyp = 0,342 

< ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 22. Výsledky testového cviku Sedu z lehu v %, ročník 2004 

  

Zde jsou procenta úspěšných probandů z obou souborů zcela shodná. Vypočtená 

hodnota tvyp = 0,5 < ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 
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Graf 23. Výsledky testového cviku Sedu z lehu v %, ročník 2003 

  

U souborů o rok starších, ročník 2003, došlo ke zvýšení úspěšnosti v dosaţení normy u 

testovaného i kontrolního souboru. Soubor se specializací dosáhl o 18% vyšší hodnoty, 

ta však není tak vysoká, aby byl u tohoto testového cviku a ročníku potvrzen statisticky 

významný rozdíl. Vypočtená hodnota tvyp = 0,019 < ttab = 1,984. 

 

Graf 24. Výsledky testového cviku Sedu z lehu v %, ročník 2002 

  

U ročníku 2002 došlo u obou souborů k mírnému poklesu úspěšnosti, avšak statistická 

významnost také potvrzena nebyla. Vypočtená hodnota tvyp = 0,202 < ttab = 1,984. 

Testový cvik Sed z lehu diagnostikující oslabení břišních svalů byl u obou souborů a 

všech ročníků zvládnutý nadpoloviční většinou. Výsledky tohoto testového cviku jsou 

vzhledem k očekávání překvapivé. Byla očekávána mnohem niţší úspěšnost, především 

u souboru bez sportovní specializace. 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Z LEHU SED 2003 SPEC

66%

34%

Z LEHU SED 2003 BEZ

70%

30%

Z LEHU SED 2002 SPEC

62%

38%

Z LEHU SED 2002 BEZ



 

57 

 

6.3.7 Grafické znázornění Předklon v sedu (2005, 2004, 2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Graf 25. Výsledky testového cviku Předklon v sedu v %, ročník 2005 

 

Z výsledných grafů je patrné, ţe v tomto testovém cviku uspěli všichni probandi, je tedy 

evidentní, ţe u předklonu v sedu ročníku 2005 nelze uvaţovat o statisticky významném 

rozdílu. 

 

Graf 26. Výsledky testového cviku Předklon v sedu v %, ročník 2004 

 

U ročníku 2004 došlo k nesplnění normy u dvou probandů z kontrolního souboru, coţ 

činí 6%. U souboru se specializací uspěli opět všichni. Takto malý rozdíl se neprojevuje 

jako statisticky významný. Vypočtená hodnota tvyp = 0,04 < ttab = 1,984. 
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Graf 27. Výsledky testového cviku Předklon v sedu v %, ročník 2003 

  

U ročníku 2003 neuspěl pouze jeden proband z kontrolního souboru, u specializace opět 

všichni. Vypočtená hodnota tvyp = 0,16 < ttab = 1,984, není zde potvrzen statisticky 

významný rozdíl. 

 

Graf 28. Výsledky testového cviku Předklon v sedu v %, ročník 2002 

  

Z výsledných grafů ročníku 2002 je patrné, ţe v tomto testovém cviku uspěli všichni 

probandi, je tedy evidentní, ţe u předklonu v sedu ročníku 2002 nelze uvaţovat o 

statisticky významném rozdílu. 

Předklon v sedu, který diagnostikuje zkrácení vzpřimovačů trupu, byl nejlépe 

zvládnutým testovým cvikem ze všech zařazených. Většina testovaných probandů si 

snadno poradila s dosaţením normy provedení. 

 

6.3.8 Grafické znázornění Předklon hlavy (2005, 2004, 2003, 2002) 

 

Legenda ke grafům: SPEC – soubor se specializací lední hokej, BEZ – soubor bez sportovní specializace 

 

 

Předklon hlavy v lehu byl určen k diagnostice oslabení dlouhého svalu krku a dlouhého 

svalu hlavy. Procentuální vyhodnocení je vidět z grafů níţe. 
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Graf 29. Výsledky testového cviku Předklon hlavy v %, ročník 2005 

 

Úspěšnost v provedení dle normy u ročníku 2005 byla dosaţena u testovaného souboru 

54% a u kontrolního souboru 32%. Vypočtená hodnota tvyp = 0,13 < ttab = 1,984, 

nepotvrzuje statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 30. Výsledky testového cviku Předklon hlavy v %, ročník 2004 

 

Ročník 2004 vykazuje u tohoto testového cviku zcela shodnou úspěšnost u obou 

měřených souborů, vyjádřenou v procentech. Vypočtená hodnota je tedy tvyp = 0,155 < 

ttab = 1,984, není zde statisticky významný rozdíl. 

 

Graf 31. Výsledky testového cviku Předklon hlavy v %, ročník 2003 

 

U ročníku 2003 se hodnoty vyjadřující úspěšnost splnění normy u měřených souborů 

velmi přiblíţily. Vypočtená hodnota tvyp = 0,082 < ttab = 1,984, není zde statisticky 

významný rozdíl. 
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Graf 32. Výsledky testového cviku Předklon hlavy v %, ročník 2002 

 

U nejstaršího ročníku došlo k výměně úspěšnějšího souboru bez specializace na úkor 

souboru se specializací. Nedošlo však k takové změně, která by ukazovala na statisticky 

významný rozdíl. Vypočtená hodnota tvyp = 0,27 < ttab = 1,984. 

Testový cvik Předklon hlavy v lehu diagnostikující oslabení dlouhého svalu krku a 

dlouhého svalu hlavy má s přibývajícím věkem stoupající tendenci v úspěšnosti 

provedení, avšak u obou souborů. Vţdy je rozdíl mezi soubory nízký a není mezi 

soubory se specializací a bez specializace prokázána statisticky významná rozdílnost. 
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6.4 Chronologický vývoj výsledků věkovými kategoriemi 

 

V této výsledkové části jsou graficky znázorněny chronologicky po sobě jdoucí 

hodnoty úspěšnosti od ročníku narození 2005 aţ po ročník 2002. Pro moţnost 

okamţitého srovnání rozdílů mezi souborem se specializací a kontrolním souborem, 

jsou tyto dva vyobrazeny v grafu vedle sebe. Sloupce růţové barvy znázorňují soubor se 

specializací a sloupce modré barvy kontrolní soubor bez specializace. Vodorovná osa x 

popisuje po sobě jdoucí ročníky a svislá osa y popisuje počet úspěšných probandů. 

 

Graf 33. Časový vývoj testového cviku Úklon trupu vlevo r. 2005 - 2002 

 

Graf 33 ukazuje celkem vyrovnané hodnoty v chronologickém vývoji úspěšnosti 

splnění určené normy testového cviku Úklon trupu vlevo mezi 11. – 15. rokem věku. 

Pouze u ročníku 2004 je patrné mírné zvýšení úspěšnosti u souboru se specializací a 

sníţení u kontrolního souboru, a tím vzniku rozdílu mezi soubory. Tento rozdíl se však 

v dalších dvou ročnících opět vyrovná. 
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Graf 34. Časový vývoj testového cviku Úklon trupu vpravo r. 2005 - 2002 

 

U Úklonu trupu vpravo je situace v časovém vývoji velmi podobná. Tato podobnost je 

předvídatelná, jelikoţ není předpoklad, ţe by docházelo k výrazným stranovým 

diferencím u jednotlivých probandů. 

 

Graf 35. Časový vývoj testového cviku Předklon r. 2005 - 2002 

 

Na grafu 35 jsou viditelné velké rozdíly mezi dvěma srovnávanými soubory, které 

korelují s výsledky výpočtů výběrových t-testů, a potvrzují u ročníků 2005, 2003 a 2002 

statistickou významnost mezi souborem se sportovní specializací a souborem 

kontrolním bez sportovní specializace ze základních škol. 
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Graf 36. Časový vývoj testového cviku Leh na švédské bedně r. 2005 - 2002 

 

 

Graf 37. Časový vývoj testového cviku Přednoţení v lehu pravou r. 2005 - 2002 

 

Z grafů 36 a 37 lze vypozorovat stoupající tendenci ve splnění normy u testového cviku 

Leh na švédské bedně u kontrolního souboru bez sportovní specializace jak u levé, tak u 

pravé dolní končetiny. A naopak spíše klesající úspěšnost ve splnění normy u probandů 

se specializací lední hokej. Lze tedy říci, ţe mezi soubory se prohlubuje rozdíl 

v diagnostikovaném zkrácení bedrokyčlostehenního svalu. Coţ je potvrzeno statisticky 

významným rozdílem vyhodnoceným v nejstarším ročníku 2002 u pravé dolní 

končetiny. Lze také usuzovat na pouze nepatrné stranové diference mezi levou a pravou 

končetinou. Avšak rozdíl mezi levou a pravou dolní končetinou u tří probandů ve 

splnění dané normy stačil k potvrzení statistické významnosti u jedné z nich (pravé). 
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Graf 38. Časový vývoj testového cviku Z lehu sed r. 2005 - 2002 

 

Z grafu 38 je patrné, ţe úspěšnost splnění normy testového cviku Z lehu sed, 

diagnostikujícího oslabení břišních svalů, se mezi ročníky příliš nemění. Pouze u 

ročníku 2003 dojde k malému navýšení počtu úspěšných probandů u sportovní 

specializace, tento se však v dalším roce vrátí zpět k předchozím hodnotám. 

 

Graf 39. Časový vývoj testového cviku Předklon sed r. 2005 - 2002 

 

U předklonu v sedu, jak je patrné z grafu 39, je celková úspěšnost velmi vysoká a liší se 

neznatelně, maximálně v počtu 3 probandů. U vzpřimovačů trupu tedy nelze uvaţovat u 

zkoumaných souborů o významnějších projevech zkrácení, u ţádné z těchto věkových 

kategoriíí. 
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Graf 40. Časový vývoj testového cviku Předklon hlavy r. 2005 - 2002 

 

U posledního z testových cviků je v grafu 40 vidět u testovaného souboru nejdříve 

pokles v počtu úspěšných probandů, po té návrat na původní hodnotu a následně další 

růst v úspěšnosti. Kontrolní soubor vykazuje konstantnější změny v čase, a to stálým 

pomalým růstem počtu probandů, kteří splnili danou normu. Je také vidět, ţe zatím co 

v prvních dvou ročnících 2005 a 2004 je úspěšnější soubor se specializací, v dalších 

dvou ročnících 2003 a 2002 je jiţ úspěšnější kontrolní soubor.  
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7. DISKUZE 

 

Zjištěné výsledky provedené výzkumné práce prokázaly statisticky významný 

rozdíl u dvou z celkem šesti vybraných testových cviků.  

U prvního z nich, testového cviku Předklon (Thomayerova zkouška) byla 

statisticky významná rozdílnost prokázána u tří ze čtyř věkových kategorií staršího 

školního věku, coţ ukazuje na rozdílnost celkem konstantní ve vývoji věku 11 aţ 14 let. 

Statisticky nevýznamný rozdíl byl vyhodnocen u ročníku 2004 (12 let), je tedy vklíněn 

mezi ročníky, u kterých významnost potvrzena byla. Myslím, ţe takto velké rozdíly 

vznikají vlivem dnes jiţ dostatečné vědomosti a potaţmo zlepšené práce na 

kompenzačních cvičeních u trenérů ledního hokeje na jedné straně u sportovní 

specializace, a prohlubujícího se vlivu sedavého ţivotního stylu (hypokineze) na straně 

druhé u nesportující mládeţe, ovlivněné moţnostmi trávení volného času v rámci 

novodobých informačních a počítačových herních systémů. Mírně rozdílná situace u 

ročníku 2004, která se následně u dalšího ročníku vrací zpět ke statisticky významným 

hodnotám, můţe být způsobena souhrou faktorů, které se souhrnně projevily zrovna u 

této jedné kategorie. Tím jsou myšleny faktory nedostatečného věnování pozornosti 

kompenzačním cvičením některých probandů napříč hokejovými muţstvy, nebo 

nedostatečně důsledná, chybně prováděná či špatně cílená kompenzační cvičení ze 

strany trenérů, nebo faktor fyziologických „vývojových odchylek“.  

Mezi typické „vývojové odchylky“, které mají spojitost s touto výzkumnou 

prací, například patří (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011): 

 Nerovnoměrný růst dolních končetin 

 Pánev má v dětství jiný tvar, v prostoru stojí více horizontálně a bederní 

lordóza bývá také více vyjádřena 

 U dětí ve věku 11-14 let je zcela fyziologické, ţe v sedu s nataţenými 

dolními končetinami nedosáhnou na špičky nohou vzhledem 

k antropometrickým poměrům, které vyplývají z jejich růstového období 

 

Za konstantní se mohou tyto parametry povaţovat aţ po ukončení růstu.  
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Jiná situace nastala u druhého testového cviku, u kterého došlo ke statisticky 

významným projevům rozdílů, Leh na švédské bedně. Tento slouţil k diagnostice 

zkrácení bedrokyčlostehenního svalu. Rozdíl ve výsledných hodnotách se měnil 

postupně od věkové kategorie 2005 aţ ke kategorii 2002. U souboru se sportovní 

specializací lední hokej se uţ tak nízká úspěšnost stále sniţovala a naopak u kontrolního 

souboru byla úspěšnost probandů v normovém provedení stále vyšší. Lze tedy uvaţovat 

a předpokládat, ţe tento rozdíl by se dále prohluboval a to zejména vlivem stále více 

prokázaného zkrácení bedrokyčlostehenního svalu u hráčů ledního hokeje.  

Tato stoupající tendence počtu probandů, u kterých bylo prokázáno zkrácení 

bedrokyčlostehenního svalu, se dá povaţovat za prokazatelnou ve smyslu vlivu 

sportovní specializace lední hokej na vznik a prohlubování svalových dysbalancí 

spojených se zkrácením bedrokyčlostehenního svalu (dolní zkříţený syndrom). 

Dále je povaţováno za nutné, pozastavit se nad celkově nízkou úspěšností u 

testového cviku Leh na švédské bedně, který ukazuje dle stanovených norem na velmi 

rozšířené zkrácení v oblasti pánve, ať uţ jde o probandy se specializací či nikoliv. Je 

moţné uvaţovat nad určitou spojitostí dvou vlivů: sedavého ţivotního stylu, ještě dále 

prohlubovaného sportovní specializací u hráčů ledního hokeje. Avšak i první z nich je 

příčinou projevů svalových dysbalancí spojených s dnešním ţivotním stylem. 

U ostatních testových cviků vybraných pro účely této výzkumné práce nebyla 

ani u jednoho z nich zjištěna tak nízká úspěšnost, jako u Lehu na švédské bedně. Určitá 

zkrácení či oslabení byla prokázána u kaţdého z nich. Ţádná z výsledků měření však 

nelze povaţovat za tak alarmující jako právě u Lehu na švédské bedně. Nejmenší 

projevy zkrácení byly zjištěny u vzpřimovačů trupu, testovaných cvikem Předklon 

v sedu, kde byla úspěšnost téměř stoprocentní a příliš tedy ani neovlivnila výsledky této 

výzkumné práce. 

Na základě potvrzení statistické významnosti u testového cviku Leh na švédské 

bedně pravou dolní končetinou, kde byla potvrzena statistická významnost zkrácení 

bedrokyčlostehenního svalu (m. ilipsoas) je nutné vyvrátit stanovenou nulovou 

hypotézu H1 o nezávislosti jednotlivých znaků a přijmout hypotézu, která nám říká, ţe 

„Je statisticky významný rozdíl ve svalovém zkrácení mezi dětmi staršího školního 

věku se sportovní specializací lední hokej a dětmi bez sportovní specializace“. 



 

68 

 

 U testových cviků vybraných pro potvrzení či vyvrácení hypotézy H2, 

související se svalovým oslabením, nebyla ţádná oslabení potvrzena jako statisticky 

významná, tudíţ je přijata nulová hypotéza, která říká ţe „Není statisticky významný 

rozdíl ve svalovém oslabení mezi dětmi staršího školního věku se sportovní specializací 

lední hokej a dětmi bez sportovní specializace“. 

Statisticky nejvýznamnější rozdíl, který byl v práci vyhodnocen, u testového 

cviku Předklon diagnostikujícího zkrácení flexorů kolenního kloubu, vzpřimovačů trupu 

a čtyřhranného svalu bederního, nebyl zvyvrácení hypotézy H1 zahrnut, jelikoţ má na 

rozdílnost mezi soubory kladný vliv ve prospěch specializace lední hokej. To znamená, 

ţe větší projev zkrácení byl potvrzen u kontrolního souboru bez sportovní specializace.  
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8. ZÁVĚRY 

 

Nebyla potvrzena nulová hypotéza H1: Není statisticky významný rozdíl ve 

svalovém zkrácení mezi dětmi staršího školního věku se sportovní specializací lední 

hokej a dětmi bez sportovní specializace.  

Byla přijata hypotéza H1, která nám říká: Je statisticky významný rozdíl ve 

svalovém zkrácení mezi dětmi staršího školního věku se sportovní specializací lední 

hokej a dětmi bez sportovní specializace. 

Na základě výsledků testového cviku Leh na švédské bedně je tedy potvrzen vliv 

jednostranného zatíţení na ontogenezi somatických parametrů u dětí se sportovní 

specializací lední hokej. V rámci dlouhodobého sportovního tréninku ledního hokeje 

tedy dochází k nadměrné zátěţi svalstva v oblasti pánve, vedoucí ke zkracování 

bedrokyčlostehenního svalu a to můţe být v dalším ontogenetickém vývoji příčinou 

vzniku svalových dysbalancí. Je tedy nutné ve věkové kategorii 11 – 14 let zařazovat 

v rámci kompenzace protahovací cvičení zaměřená na bedrokyčlostehenní sval. 

Byla potvrzena nulová hypotéza H2: Není statisticky významný rozdíl ve 

svalovém oslabení mezi dětmi staršího školního věku se sportovní specializací lední 

hokej a dětmi bez sportovní specializace. 

U testových cviků vybraných pro potvrzení či vyvrácení hypotézy H2, 

související se svalovým oslabením způsobeným dlouhodobým tréninkem v ledním 

hokeji, nebyla ţádná oslabení potvrzena jako statisticky významná. Zde tedy není nutné 

přijímat opatření vedoucí ke zlepšení situace. 

Cíle práce byly tedy splněny a na základě určené metodiky bylo zjištěno výše 

uvedené. Lze však doporučit další prohloubení poznatků souvisejících s touto 

problematikou, zejména u mírně rozdílné situace u testového cviku Předklon ročníku 

2004, která se následně u dalšího ročníku vrací zpět ke statisticky významným 

hodnotám. Zde je mimo jiné usuzováno na moţný vliv tzv: „vývojových odchylek“. 

Jejich vliv by bylo moţné vyvrátit či potvrdit další, stejně orientovanou 

výzkumnou prací na jiných či větších výběrových souborech, vyhodnocenou odborníky 

z oblasti fyziologie a anatomie. 
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Další moţná výzkumná práce, by se mohla hlouběji zabývat vývojem  zjištěných 

hodnot u následujících věkových kategorií u testového cviku Leh na švédské bedně, kde 

se u souboru se sportovní specializací lední hokej uţ tak nízká úspěšnost stále sniţovala 

a naopak u kontrolního souboru byla úspěšnost probandů v normovém provedení stále 

vyšší. Lze tedy uvaţovat a předpokládat, ţe tento rozdíl by se dále prohluboval a to 

zejména vlivem prohlubování zkrácení bedrokyčlostehenního svalu u hráčů ledního 

hokeje. 
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