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Abstrakt 
Název: Rozvoj agility při tréninku na ledě a mimo led u hráčů ledního 

hokeje v dorostenecké kategorii 
 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit, zda je pro rozvoj 

agility v ledním hokeji účinnější trénink na ledě nebo trénink mimo 

led, dalším cílem je experimentálně ověřit, zda je u tréninku agility 

mimo led motorický transfer do agility na ledové ploše.  

 

Metody: V této práci byla použita metoda kvantitativní analýzy výsledků 

motorických testů u dvou výzkumných skupin. 

 

Výsledky: V obou sledovaných souborech došlo ke zlepšení výsledků ve dvou 

testech ze šesti možných z hlediska Cohenovo d, při porovnání 

výsledků průměrem došlo ke zlepšení u 5-ti ze 6-ti testů. 

Výzkumný soubor byl rozdělen na dvě skupiny. Obě skupiny 

absolvovaly měsíční program trénovaní na ledě a mimo led. 

V testech 6,1 m přímý sprint, přímý sprint na 35 m a v S – Corner 

nedošlo k žádným změnám v hodnotách Cohenovo d. V testu 

slalom s kotoučem byl nalezen rozdíl mezi hodnotami Cohenovo  

d mezi skupinou, která začínala na ledě jen po ledu a u skupiny 

začínající obdobím na suchu po obou obdobích. Reakční test vyšel 

dle Cohenovo d také mezi skupinou, která začínala na ledě jen  

po tréninku na ledě a u skupiny začínající obdobím na suchu  

po obou obdobích. 

 

Klíčová slova: Lední hokej, agility, trénink, mladší dorost, změna směru pohybu 

  



Abstract 
Title:  Development of agility during on-ice and off-ice trainings for ice 

 hockey players in the youth category. 

 

Objectives:  This diploma thesis is mainly focusing on verify whether off-ice 

 training or on-ice training is more effective and cause better agility 

 improvement on the ice. Another goal of the thesis  

 is to experimentally verify if there is a motoric transfer to agility  

 on ice due to agility training off the ice. 

 

Methods:   In this experiment, I had seven participants divided into two 

 separated groups. The task for the groups was to undergo two, one 

 month training programs, on - ice and off - ice. Results were 

 measured by method of quantitative analysis of motoric test results. 

 

Results: In both of the monitored groups, the results were improved in two 

 out of six tests. For the research, the participants were divided into 

 two groups. Both groups completed a month long training program 

 on ice and off ice. In the direct 6.1m sprint test, direct 35m sprint 

 and S - Corner, the results did not change. In the slalom-puck test, 

 a difference was found in the Cohen d values between the group 

 which began only on ice and in the group that was beginning office 

 after both periods. The result of the reaction test was  

 by Cohen's d same as in the slalom-puck test. 

 

Keywords: Ice hockey, agility, training, youth, change of direction 
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Úvod  

V této diplomové práci se chci zaměřit na rozvoj agility ve sportovní hře lední 

hokej. Rozvoj agility může probíhat na dvou úrovních. Přímo na ledě a mimo led. 

Diplomovou práci na toto téma jsem si zvolil z důvodu své specializace a zájmu  

o toto téma. Lednímu hokeji se věnuji na poloprofesionální herní úrovni  

a je to i součástí mého zaměstnání, ve kterém individuálně i skupinově připravuji 

hráče od přípravného ročníku až po seniorské kategorie.  

 Dle mého názoru je složka agility v tomto sportu podceňována, její 

zařazení je však velmi důležité. Lední hokej je velmi náročný sport brankového 

typu. Hráči ledního hokej potřebují být hbití, rychlí, technicky připravení a silní  

s dobrou kondiční přípravou. Lední hokej patří mezi nejrychlejší a zároveň 

nejtvrdší sporty. Agilita hraje v tomto případě velmi podstatnou roli a bez 

dostatečné připravenosti nelze dosahovat vrcholových výkonů, v žádné věkové 

kategorii. 

 Zdokonalováním a neustálou inovací hokejového vybavení se tento sport 

neustále zrychluje. Z tohoto důvodu bychom se měli ve sportovním tréninku 

zaměřit právě na zdokonalování aspektů, které slouží k rychlé změně směru, 

rychlejšímu startu či zlepšení reakcí na podněty (kognitivní složka sportovního 

výkonu). Můžeme tedy říct, že hráči ledního hokeje mají poměrně málo času  

na provedení pohybových úkolů, které neprobíhají pouze ve směru pohybu,  

ale především ve změnách směru pohybu.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

1.1 Pohybové schopnosti v ledním hokeji 
Lední hokej (LH) je kolektivní sport brankového typu, s vysokou energetickou 

náročností. Hráči během jednoho zápasu nabruslí 5-8 km. Mají významnou změnu 

tělních tekutin (možná změna až 3-4 kg své tělesné hmotnosti), a během zápasu 

stráví přibližně 39% času ve dvoj opoře na bruslích (Smith, 2001). Intenzita 

pohybu je vysoká, kdy hráči významně využívají anaerobního energetického krytí 

při tepové frekvenci kolem 180–185 tepů za minutu během hry, která neklesá pod 

120 tepů ani během intervalu odpočinku na střídačce. Hráči hradí výdej 

minimálně ze 69 % v rámci anaerobního metabolismu. Lední hokej je hra 

rychlosti, mrštnosti a hbitosti. Střídání na ledě trvá od 30 do 45 sekund  

a odpočinek, kteří hráči stráví na střídačce bývá maximálně do 4 minut. Veliký 

podíl na výkonu hráčů je mobilita v kyčlí a ramenou (Dawes, 2012; Willardson, 

2014; Horský, 1977; Pavliš 1995). 

Hokej tedy klade nároky na aerobní a anaerobní metabolismus, 

procentuální zastoupení je přibližně 40:60 (v procentech), přičemž hráči musí 

zvládat jednotlivé herní činnosti, herní kombinace a musí si během hry udržet 

dostatečnou kognici. Protože je LH  náročný na širokou škálu pohybových  

schopností, dělíme tyto pohybové schopnosti do těchto kategorií (Brewer, 2017; 

Dovalil a Perič 2010): 

• vytrvalostní schopnosti, 

• silové schopnosti, 

• rychlostní schopnosti, 

• koordinační schopnosti, 

• pohyblivost. 

 V této diplomové práci se nejvíce zaměříme na schopnosti rychlostní  

a koordinační. Dle Periče a Dovalila (2010) jsou koordinační schopnosti takové, 

které popisujeme jako zvládat a okamžitě čelit novým pohybům, přizpůsobovat  

se měnícím situacím, provádět a zdokonalovat se v pohybech sportovních, 

orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby či přetvářet vypracované 

formy činnosti.  
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 Rychlostní schopnosti jsou definovány podle Periče a Dovalila (2010)  

takto: „…jako schopnost vyvíjet činnost s maximální intenzitou. Chápeme je jako 

schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20s, a to bez odporu nebo 

jen s malým odporem (přibližně 20-25 % maxima). Je charakteristická převážným 

zapojením ATP-CP zóny.“ 

 Koordinační schopnosti (někdy nazývané jako schopnosti obratnostní) 

zaujímají mezi pohybovými schopnosti své zvláštní místo, protože jsou důležitým 

předpokladem pro zdokonalování a tvorbu sportovních dovedností. Z tohoto 

důvodu bychom se měli systematicky věnovat rozvoji těchto schopností již  

od dětství (Choutka a Dovalil, 1991).  

 Agility je hybridní pohybová schopnost, která se může zařadit mezi 

schopnosti rychlostní a koordinační, respektive využívá aspekty z obou těchto 

schopností. Tomuto tématu se věnuji v oddělené kapitole. 

1.2 Herní výkon 
Jelikož o ledním hokeji mluvíme jako o hře kolektivní, můžeme rozdělit herní 

výkon na dvě kategorie, je to týmový herní výkon (THV) a individuální herní 

výkon (IHV). 

 Jako individuální herní výkon Táborský (2007) uvádí: ,,Herní výkon  

je sportovním výkonem svého druhu ve sportovních hrách. Je dán průběhem  

a výsledkem specifické sportovní činnosti v ději hry. Herní výkon je jednotou 

všech forem pohybu vyšších rozlišovacích úrovní: fyzikální (biomechanické), 

chemické (biochemické), biologické (antropomotorické, fyziologické), 

psychologické i sociální. V systémovém pojetí je chápán sportovní výkon jako 

výstup systému ,,sportovec“. Jinými slovy: sportovní výkon je speciálním druhem 

chování sportovce ve specifických podmínkách sportovní soutěže. Toto chování  

je určeno dvěma množinami příčin:  

- vnitřním stavem organismu sportovce, který lze označit jako 

předpoklady (také determinanty) výkonu, 

- vnějším stavem prostředí, který označíme jako podmínky (také stimuly) 

výkonu.“ 

 Individuální herní výkon je ovlivněn herními činnostmi jednotlivce. Mezi 

herní činnosti jednotlivce patří činnosti útočné a obranné. Mezi útočné činnosti 
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zařazujeme uvolňování hráče s kotoučem a bez kotouče, přihrávání a zpracování 

přihrávky, střelba, klamání a fintování. Do obranných činností řadíme obsazování 

hráčů s kotoučem a bez kotouče, obrana prostoru či blokování střel.  

 Týmový herní výkon je tvořen individuálním herním výkonem.  

To znamená, že IHV jsou tvořeny těmi týmovými. THV je podmíněn aspekty jako 

je kooperace spoluhráčů, psychická úroveň nebo reakce na protihráče či trenéra 

(Lehnert, 2014). 

1.3 Agility 
Agility můžeme chápat jako hybridní pohybovou schopnost. Jedná se o schopnost 

změny směru pohybu v závislosti na podmínkách herní situace. Jestliže  

se zaměříme na  rozdělení agility dle různých autorů, nalezneme odlišná dělení. 

 Sheppard a Young (2006) rozděluje agility na percepci a rozhodování  

a změna směru pohybu (COD, change of directional speed). Do kategorie změny 

směru pohybu řadí techniku, rychlost přímého sprintu, kvalitu svalů dolních 

končetin a antropometrii. Do složky percepce a rozhodování řadí anticipaci, 

rozpoznání vzorů, znalost situace a vizuální zobrazení. Viz obrázek č. 1. 

 

 

Obrázek č. 1: rozdělení agility dle Sheppard a Young (2006) 
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 Jeffreys (2011) rozděluje agility na čtyři skupiny. A to na perceptuální 

složku, kognitivní složku, fyzickou složku a složku motorickou. Tyto složky jsou 

na stejné úrovni, znamená to, že žádná z nich nepřevyšuje ty ostatní. Viz obrázek 

č. 2. 

 

Obrázek č. 2: rozdělení agility dle Jeffreys (2011) 
 

 V roce 2005 vytvořil Young rozdělení agility, kterou rozděluje na tři 

složky. Na složku kognitivní, fyzickou a technickou. Do kognitivní složky patří 

dělání rozhodnutí a rychlost zrychlení. Do složky fyzické řadí přímou rychlost, 

sílu tělesného jádra (core), vlastnosti svalů dolních končetin a poslední  

je postavení chodidel a úprava kroků ke zrychlení. V technické složce agility dle 

Younga je rozmístění chodidel a úprava kroků ke zrychlení. Viz obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3: rozdělení agility dle Younga (2015) 

 

 Z těchto tří rozdělení agility je patrné, jak se rozdělení agility od sebe 

výrazně liší. Jeffreys (2011; obrázek č. 2) rozděluje agility do čtyř skupin, které 

jsou si mezi sebou rovny. V rozdělení, které vytvořili autoři Sheppard a Young 

(2006; obrázek č. 1) je používán termín změna směru pohybu (COD, change  

of directional speed), který lze přeložit jako změna směru pohybu. V posledním 

rozdělení, na obrázku č. 3, vidíme tři kolonky pod agility. Jedná se o rozdělení dle 

Younga (2015), který řadí složku kognitivní, fyzickou a technickou na stejnou 

úroveň, což je z mého pohledu rozdělení nejvhodnější. Agility můžeme definovat 

jako pohyb celého těla změnou rychlosti či pohybu reakcí na nějaký podnět. 

 O existenci agility se zajímal Chelladurai, který popsal čtyři kategorie 

agility. Je to kategorie univerzální, prostorová, časová a prostá (Davies, 2015). 

Toto rozdělení je na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: klasifikace agility dle Chelladurai, převzato od Řeháka (2014) 

 

Jednotlivé složky agility 

V této diplomové práci pracuji s rozdělením agility dle Younga (2015, obrázek  

č. 3), který rozděluje agility na složku kognitivní, technickou a fyzickou. 

Kognitivní složka agility 

Do kognitivní složky agility patří přesnost a rychlost rozhodování. Do této 

kategorie spadá předvídání, znalost situace, vizuální vnímání okolí a rozpoznávání 

vzorců.  

Kostka (1984) definuje rozhodování takto: ,,Každý hráč je současně 

tvůrcem hry. Jeho činnost je proto tvořivá a musí se vyznačovat rychlým 

rozhodováním, vyplývajícím z řešení dané situace a z předpokládaného průběhu 

akce, která se začíná z řešené situace odvíjet..., hokejové myšlení je projevem 

vysoké kvality hráče.“  



 16 

Technická složka agility 

Technika je nejspecifičtějším faktorem sportovního výkonu. Prostřednictvím 

taktiky se projevuje výkonnostní kapacita sportovce. V technice se projevují 

individuální vlastnosti jedinců jako je nervový typ, somatotyp nebo osobnost.  

S taktikou je také spojen pojem dovednost. Dovednosti ve sportu definuje 

Choutka a Dovalil (1991) takto: ,,Dovednost je učením získaná pohotovost řešit 

správně, rychle a úsporně určitý úkol čili efektivně vykonávat určitou činnost.“ 

Mluvíme zde o naučení dovedností pomocí motorického učení.  

Fyzická složka agility 

Do fyzické složky agility dle Younga (2015) patří přímá rychlost, tělesné jádro 

(core), aktivita svalů dolních končetin. Aktivitu svalů dolních končetin dále dělí 

na sílu rychlou, reakční a maximální.  

 Rychlá síla spočívá v nemaximálním zrychlení v nízkém odporu, jedná  

se o starty nebo běhy přes překážky. Maximální silou myslí překonání vysokého  

(až maximálního) odporu malou rychlostí, tato síla je základ pro ostatní druhy 

silových schopností.  Měkota a Novosad (2005) popisují reakční sílu takto:  

,,Je to schopnost vytvořit optimální silový impulz v kombinaci excentrického 

prodloužení a bezprostředně následujícího koncentrického zkrácení svalu. Tento 

cyklus prodloužení a následného zkrácení svalu zvyšuje velikost síly v závěrečné 

koncentrické kontrakci.“ 

 Core můžeme definovat jako aktivní, svalové držení segmentů těla, které 

má vliv na působení zevních sil. Jedná se o svalovou aktivitu, která zpevňuje 

segmenty těla. Jde především o zpevnění trupu, kde toto zpevnění zajišťují svaly 

pánevního dna, bránice, břišní a zádové svaly. Aktivací těchto svalů předcházíme 

pohybu dolních a horních končetin. Tyto svaly udržují stabilní pohodu těla, 

regulují a zefektivňují využití síly a napomáhají k udržení pohybových vzorů. 

(Kolář, 2009; Pytlík, 2015). 

1.4 Kategorie mladší dorost v ledním hokeji 
V této věkové kategorii ledního hokeje mohou hrát pouze ročníky, které jsou 

narozeni v roce 2002 nebo 2003, popřípadě pět hráčů narozených v roce 2004. 

Z toho vyplývá, že v této sezoně 2017/2018 bylo hráčům 14-16 let a tréninkový 
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věk byl 9,07 ± 0,75 roků. Toto období nazýváme jako konec pubescence a začátek 

hebetického období.  

 Samozřejmě by pro zkoumání byl příhodnější věk biologický, který určuje 

stupeň vývoje organismu, který se ne vždy shoduje s věkem kalendářním. Existuje 

několik způsobů, jak tento věk zjistit. Je to způsob porovnání výšky a hmotnosti, 

stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků, prořezávání druhých zubů. Tyto 

způsoby měření jsou ale diskutabilní. Nejvhodnějším způsobem ke zjištění 

biologického věku je využití rentgenového záření, tzn. kostního věku, kterým  

se zjišťuje stupeň osifikace kostí (Čelikovský, 1990).  

 Ve vývoji jsou určitá časová období, která jsou méně či více vhodná pro 

trénink určitých pohybových schopností. Tato období se nazývají jako období 

sensitivní (citlivá). Perič (2008) mluví o tomto období takto: ,,Senzitivní období 

jsou definována jako vývojové časové etapy, které jsou zvláště vhodné pro trénink 

určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových schopností  

a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro rozvoj a fixaci 

pohybových schopností a dovedností.“ Pro koordinační schopnosti je senzitivní 

období mezi 7 a 12 lety. Tomuto věkovému období říkáme ,,zlatý věk motoriky.“ 

Sensitivní období je pro koordinační schopnosti dáno vývojem centrální nervové 

soustavy, přesněji střídání vzruchů a útlumů a činnosti analyzátorů tak vytvářejí 

nejideálnější podmínky (Měkota, 1988).  

 Pro rozvoj všech forem rychlostních schopností je nejoptimálnější věkové 

období od 7 do 14 let. Pokud jde však o rychlost pohybové reakce, tak toto 

zlepšování trvá až do 15 let. Prudký vzestup úrovně frekvenční schopnosti  

je v období od 8 do 15 let. 

 Pro silové schopnosti platí, že sensitivní období nastává v pozdějším věku  

a to díky produkci pohlavních a růstových hormonů, který ovlivňují rozvoj síly. 

Rozvoj je proto individuální - nezáleží pouze na produkci výše zmíněných 

hormonů, ale také na tréninkovém zatížení.  

 Vytrvalostní schopnosti jsou univerzální, což znamená, že jejich rozvoj 

probíhá v kterémkoliv věku, můžeme však říci, že období puberty je pro děti, 

respektive chlapce, rozhodující z důsledku působení hormonů na tělo. Trénink  

je rozhodující pro pozdější výkonnost, pokud tedy nedojde ke správnému rozvoji, 

bude to mít dopad na vytrvalostní schopnosti (Perič, 2008; Hájek, 2001; Kuhn 

2005).  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

2.1 Cíle práce 
Cíle této diplomové práce jsou následující: 

• Experimentálně ověřit, zda je pro rozvoj agility v LH účinnější trénink  

na ledě, nebo trénink mimo led. 

• Experimentálně ověřit, zda je u tréninku agility mimo led možný 

motorický transfer do agility na ledové ploše. 

2.2 Úkoly práce 
• Dohledat a prostudovat domácí a zahraniční literaturu, která se zabývá 

tématem agility. 

• Vyhledat vhodné testové baterie pro testování agility v ledním hokeji. 

• Provést jednotlivé motorické testy agility. 

• Vytvořit tréninkové plány pro rozvoj agility a začít s dvouměsíčním 

programem trénování. 

• Převést všechny výsledky motorických testů do tabulek Microsoft Excel. 

• Zhodnotit výsledky pomocí statistické metody ANOVA. 

• Z výsledků provést závěry účinnosti trénování agility na ledě a mimo led. 

2.3 Hypotézy práce 
H1:  Po tréninku agility na ledě bude u obou skupin větší tréninkové zlepšení 

 (dle Cohenova d) alespoň v jednom testu, nežli po tréninkové fázi mimo 

 ledovou plochu. 

H2:   Po tréninku agility mimo led bude u první i druhé skupiny zlepšení  

 (dle Cohenova d) alespoň u jednoho z testů agility. 

2.4 Metodika práce 
Výzkum byl realizován v průběhu hokejové sezony 2017/2018 u hokejové 

kategorie mladší dorost, ročník u probandů byl 2002 a 2003. Pro potřeby 

výzkumu bylo k dispozici 14 probandů. Hráči byli rozděleni do dvou skupin  

se stejným počtem 7. Tito hráči byli testováni 3x pomocí fotobuněk Brower 

Timing Systém, přesněji TC Timing Systém, které bylo možno si vypůjčit  
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na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Testování, 

charakteristiku a organizaci výzkumu je uvedeno v samotné kapitole dále v této 

práci.  

Hráči hráli ELIOD Regionální ligu mladšího dorostu ve skupině B.  

Za sezónu, která začala přípravou od 1.8.2018 odehrají od prvního mistrovského 

zápasu, který byl 9.12.2018 dohromady 28 - 36 zápasů (+ cca 5 - 10 přípravných 

zápasů). Hrací dny v této soutěži jsou po domluvě s vedoucími družstev v pátek, 

sobotu nebo v neděli. Soutěž se hraje tříbodovým systémem do rozhodnutí.  

Hraje se bez prodloužení, po nerozhodném výsledku po 60-ti minutách  

se provádějí nájezdy. Po odehrání všech zápasů základní soutěže (do 25.3.2018) 

se hraje o postup do Extraligy mladšího dorostu, nebo o udržení v Regionální lize 

mladšího dorostu (ČSLH, 2018). 

 Zkoumaný soubor byl rozdělena na dvě skupiny. První skupina byla  

po dobu jednoho měsíce trénována na ledě. Druhá skupina byla trénována mimo 

led před začátkem tréninku. Po měsíci trénování byly skupiny prohozeny, tedy  

ta, která měla tréninky na ledě, trénovala mimo led a naopak. Celkem každý 

účastník tohoto výzkumu absolvoval měsíc tréninku na ledě a měsíc mimo led. 

Tréninky byly předem dané a v průběhu celého testování se do systému nijak 

nezasahovalo. 

 Tréninky agility na ledě a mimo led se nikterak zásadně nelišily. Drobný 

rozdíl mezi nimi byl však v lehkých modifikací, jako například, že trénink na ledě 

byl se zakončením na bránu, starty na ledě byly na kotouč, mimo led na dotek 

kužele nebo jiného bodu a hráči při tréninku mimo led nepoužívaly hokejovou 

výstroj nebo hokejovou hůl. 

 V popisu výzkumného souboru jsou uvedeny náležitosti a charakteristika 

zkoumaného vzorku, dále rok narození, tělesná váha, výška a post, na kterém 

hráči hrají.  

2.5 Informovaný souhlas 
Text s informovaným souhlasem je uveden v příloze č. 1 této diplomové práce. 

K informovanému souhlasu byl rodičům zúčastněných poskytnut podrobný popis, 

charakteristika výzkumu a ostatní záležitosti, které jsou k podpisu potřebné. 
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2.6 Design výzkumu 
V grafické podobě na obrázku č. 5 vidíme průběh výzkumu. Bylo k dispozici  

14 probandů. Po náhodném rozdělení na dvě skupiny, po 7 probandech,  

a otestování testovými bateriemi probíhaly tréninky na ledě i mimo něj.  

Na začátku bylo provedeno první testování (PRE). Po měsíci trénování proběhlo 

testování druhé (Post_1) a přehození skupin (skupina ledě začala trénovat mimo 

led a naopak). Po druhém měsíci trénování proběhlo testování poslední (Post_2).  

 

 

Obrázek č. 5: grafická podoba výzkumu, vlastní výzkum 

2.7 ANOVA 
Tato statistická metoda byla využita při vyhodnocování výsledků v této 

diplomové práci. Pomocí této analýzy rozptylu můžeme určit vztahy mezi 

nezávislými a závislými proměnnými.  ANOVA je anglické označení pro 

,,analysis of variance“. U opakovaných měřeních existují nějaké odchylky,  

ty způsobují obtížné zjišťování významnosti rozdílu mezi skupinami. První 

varianta analýzy rozptylu je jednofaktorová (jednostupňová) ANOVA, která  

je anglicky označována jako one-way ANOVA. Použijeme ji tehdy, pokud 

přichází v úvahu pouze jeden faktor (který nabývá více úrovní - tří a více). 

Dvoufaktorová analýza rozptylu (dvoustupňová) ANOVA, anglicky jako two-way 

se použije, pokud přidáme druhý faktor, např. koncentraci. Dále můžeme použít 

ANOVU multifaktorovou (Hendl, 2017). 

 V této diplomové práci je použita ANOVA vícestupňová, protože dochází 

k porovnávání dvou skupin (skupin A a B) ve stejných testech, ale v různou dobu.   
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F-test 

Tímto testem rozhodujeme, zda má pokusný zásah vliv na proměnlivost (rozptyl-

σ2) zkoumané náhodné veličiny. Při testu vycházíme z dat dvou výběrových 

souborů, které jsou předmětem zkoumání. Při postupu postupujeme následovně. 

Nejprve vypočteme výběrové rozptyly s1
2 a s2

2, poté stanovíme počet stupňů 

volnosti obou výběrů v1 = n1 – 1 (pro s1
2), stejně také pro v2 = v2 – 1 (pro s2

2). 

Jako další bod vypočteme testovací kritérium (statistiku) F = větší z rozptylů (s1
2, 

s2
2) vydělíme menším číslem z rozptylů (s1

2, s2
2). Ve statistických tabulkách 

vyhledáme podle počtu stupňů volnosti obou souborů tak, že vv je počet stupně 

volnosti souboru s větším rozptylem (čitatel ve výpočtu F) a v vM je počet stupňů 

volnosti souboru s menším z rozptylem (jmenovatel ve výpočtu F). Jako poslední 

bod výpočtu porovnáme statistiku F s tabulkovou kritickou hodnotou, jestli  

je F > Fkrit. = tak se jedná o významný rozdíl mezi rozptyly. Je-li F ≤ Fkrit. = tak  

se jedná o nevýznamný rozdíl mezi rozptyly (Bedáňová a Večerek, 2007).  

 

Effect size 

Do českého jazyka lze tento pojem přeložit jako míra věcné významnosti rozdílů  

a závislostí. K měření této významnosti používáme několik desítek měr, které 

rozdělujeme podle tří kritérií. Co míry měří, zda jsou hodnoty v populaci 

nezkresleným odhadem a jejich statistická procedura, namísto které (nebo  

se kterou) mohou být použity. Do této poslední skupiny patří míra porovnání více 

skupiny (analýzy rozptylu) – což je statistická metoda ANOVA, se kterou v této 

diplomové práci pracuji.   

 

Cohenovo d 

Tato míra věcné významnosti rozdílů je založena na rozdílu průměru ve dvou 

skupinách tak, že dělí směrodatnou odchylku průměrů. Výsledkem  

je bezrozměrná veličina, která nám umožňuje srovnání výsledků. Základní vzorec 

pro výpočet Cohenova d je d = (x1 – x2) / √s2, kde x1 a x2 jsou průměry první 

(experimentální) a druhé (kontrolní skupiny), s2 je rozptyl společný pro obě 

skupiny.  

Cohenovo d může být reálné číslo od -∞ do +∞. V případě kladné hodnoty 

nám vychází, že sledovaná veličina má větší hodnotu v první, experimentální 
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skupině a v případě záporného výsledku je hodnota v první, experimentální 

skupině menší. Pro upřesnění vidíme na obrázku č. 7 rozpětí absolutní hodnoty 

Cohenova d a jejich slovní označení (Soukup, 2013). Viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6: rozpětí absolutní hodnoty Cohenova d a slovní označení, převzato od Soukupa 
(2013). small = malý efekt, medium = střední efekt , large = velký efekt 
 
 Hodnocení slovní označuje, jak velký efekt ve výsledcích máme, pokud  

je < (0,2 – 0,5), tak je efekt malý, pokud < (0,5 – 0,8) tak je efekt střední a pokud 

je výsledné číslo vyšší než 0,8 nebo 0,8, tak je efekt velký (Sigmundová  

a Sigmund, 2012). 

2.8 Popis výzkumného souboru 
Výzkum byl realizován v průběhu hokejové sezony 2017/2018 u hokejové 

kategorie mladší dorost. Ročník u probandů byl 2002 a 2003. Bylo k dispozici  

14 hráčů, z toho bylo 10 hráčů narozených v roce 2003 a 4 hráči s narozením 

během roku 2002. Bylo zde 9 útočníků a 5 obránců. V tabulce č. 1: Tělesné 

informace o probandech je uveden ročník, tělesná hmotnost, tělesná výška, 

pozice, na které hráč hraje a tréninkový věk. 

 V tabulce jsou dvě skupiny oddělené dvojitou čárou. Horní polovina 

tabulky patří hráčům, kteří začínali první měsíc přípravou mimo led. Druhá, dolní 

polovina začínala s přípravou na ledě. Po měsíci se skupiny otočily. 
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Tabulka č. 1: tělesné informace o probandech, vlastní výzkum 

 

Proband 

 

Ročník 

Tělesná 

hmotnost  

(kg) 

 

Tělesná výška 

 (cm) 

 

Pozice 

 

Tréninkový 

věk 

(roky) 

1 2003 71 168 U 9 

2 2003 60 160 U 8 

3 2003 45 162 U 10,5 

4 2003 68 183 U 8,5 

5 2003 62 165 O 9 

6 2003 61 171 O 9 

7 2003 60 163 U 8 

8 2003 38 150 O 8,5 

9 2003 70 180 U 9 

10 2002 54 163 U 10 

11 2003 70 186 O 8,5 

12 2002 62 173 O 9 

13 2002 79 178 U 10 

14 2002 54 163 U 10 

Průměr ± 

SD 
2002,71 ±  0,45 61 ± 10,43 168, 93 ± 9,72 

U = 9 

O = 5 

 

9,07 ± 0,75 

2.9 Organizace výzkumu 
Měření bylo realizováno vždy za mé přítomnosti a jednoho pomocníka. Mým 

úkolem během měření bylo vysvětlit náležitosti testování, dohled nad probíháním 

testů, instruování probandů a zapisování výsledků. Pomocník zastával dohled  

na probíhajícím testováním.  

 Před začátkem testování měli probandi prostor k vyzkoušení testových 

baterií, každý účastník si jednotlivé testy projel přibližně 6 – 8x. Testy, které 

probandi absolvovali se během dvou měsíců nezměnily. Testy probíhaly  

na stejném místě ve stejném pořadí: první test byl Přímý sprint na 6,1 m, který byl 

spojen s Přímým sprintem na 35 m. Tyto testy byly měřeny současně. Druhý test 

byl S – Corner test. Čtvrtý byl Test s brzdou.  Pátý test byl jediným testem  

s kotoučem nazvaný jako Slalom s kotoučem. Poslední realizovaný test byl 

Reakční test.  
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Na jednotlivé testování byl vymezen jeden týden. Během prvního dne 

(pondělí) byly provedeny první dva testy, Přímý sprint na 6,1 m a Přímý sprint  

na 35 m. Ve druhém dni testování (úterý) se testoval S – Corner test a Test 

s brzdou. Třetí den byl testován Slalom s kotoučem a Reakční test, tyto testy 

proběhly vždy ve čtvrtek, po dni volna. Testování probíhalo vždy na začátku 

tréninku. Každý hráč absolvoval jednotlivý test 2x. Byly zaznamenávány oba 

výsledky. Do tabulek se ale zavedl hráčův lepší pokus. Jestliže se hráči stala 

neočekávaná komplikace, jako je ztráta kotouče, pád či chybné provedení testu, 

tak test opakoval. V průběhu testování hráči startovali podle svého rozhodnutí, 

nejpozději však 15 sekund od přípravy na provedení. 

 Rozcvičení před každým testováním bylo následující: 10 - 15 minut 

aktivního bruslení (přímá jízda, jízda vzad, bruslení po hranách apod.), které bylo 

zakončené pěti 5s sprinty. Cílem rozcvičení bylo připravit hráče na maximální 

výkon a samozřejmě prevence zranění. V rozcvičení jsem dodržoval, aby hráči 

dospěli k navození správných vzorců techniky, byli psychicky připraveni  

na výkon a vytvoření vnitřních podmínek organismu na zátěž (Dufour, 2015). 

 Jednotlivé výsledky byly v průběhu testování zaznamenávány ručně  

na výsledkový arch, který byl později přepsán do programu Microsoft Excel.  

Po sesbírání všech výsledků proběhla část, kde se výsledky vyhodnotily  

a porovnaly pomocí statistické metody ANOVA.   

 Přehled absolvovaných tréninkových jednotek, počty utkání, dny volna 

jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: informace o období PRE až POST_2 

   

Období 

   

PRE test - 

POST test 1 

POST test 1  - 

POST test 2 

počet tréninkových jednotek 15 16 

počet agility tréninků 12 12 

počet utkání 5 6 

počet volných dnů 12 9 

počet dnů v období 32 31 
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2.10  Trénink agility 
Trénování výzkumného souboru bylo možné 3x do týdne. Vzhledem k tomu,  

že v testové baterii byly testy jak s kotoučem, tak bez kotouče, volil jsem dva 

tréninky s kotoučem a jeden bez něj. Byl zvolen progres ve zvyšování obtížnosti 

provedení týden od týdne.  

• První trénink v týdnu (1. – 4. týden) – cvičení bez kotouče, krátké 

sprinty. V prvním týdnu byly sprinty přímé se změnou směru, ve 

druhém týdnu zde byla zařazena brzda. Progres ve třetím týdnu 

spočíval v zařazení běhu či jízdy vzad. V posledním týdnu kombinace 

všech výše uvedených položek.  

• Druhý trénink v týdnu (1. – 4. týden) – souboje a starty o kotouč  

se zakončením na branku.   

Jelikož vždy jedna skupina probandů trénovala mimo led, tak zde 

nebylo zakončení na branku, ale konec cvičení spočíval v doteku 

kužele. V prvním týdnu byly starty přímé na kotouč, ve druhém týdnu 

byla zařazena nějaká dovednost (krátký oblouk kolem kužele).  

Ve třetím týdnu byl zařazen krátký slalom nebo prvky slalomu  

a prodloužení délky tratě před soubojem na kotouč, v posledním týdnu 

kombinace všech těchto prvků.  

• Třetí týden v týdnu (1. – 4. týden) – průpravné hry či práce 

s kotoučem. V tomto týdnu zde byly tréninky převážně na malém 

prostoru s kotoučem, nebo bez kotouče. Tyto hry na malém prostoru 

vytvářejí soutěživé prostředí, rozvíjejí kreativitu a podporují herně-

intelektový rozvoj hráčů. Mezi další benefity patří také, že ovlivňují 

kognitivní funkce či pozitivně působí na kondiční, dovednostní a herně 

taktické složky tréninku (Brennan a kol., 2009).  

 

Jednotlivé tréninky se řídily tímto konceptem: 

• Počet cvičících: 7 ve 2 skupinách 

• Doba cvičení: 3 – 15 sekund 

• Počet opakování: 2 – 6 

• Počet sérií jednotlivého cvičení: 2 – 4 

• Interval odpočinku: 1:3 – 10 
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• Celkem cvičení v jedné TJ: 5 – 10 

• Celkem opakování za jednu TJ: 20 – 60 

 

Jednotlivé tréninky agility (1. – 4. týden) 

Jednotlivá cvičení byla vytvořena přes online aplikaci DrillChange, kdy cvičení 

lze vytvářet na lední hokej i fotbal. Tréninkový plán byl rozdělen podle týdnů  

a tréninků. Na obrázku č. 7 je k nalezení vysvětlující legenda. 

Obrázek č. 7: legenda / vysvětlivky ke cvičení, vlastní tvorba 
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2.10.1 Týden č. 1  

Trénink č. 1 - cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 1 

Cvičení A - F  

V těchto cvičeních bylo úkolem co nejrychleji projet vyznačený úsek. Hráči 

startovali bez kotouče. Důraz byl kladen na zrychlení po udělání tzv. bogny 

či změně směru. Další hráč startoval po dojezdu hráče před ním. Toto cvičení bylo 

zaměřené na starty bez kotouče se změnou směru bez dalších dovedností, které  

se nacházely v dalších týdnech. 

 

 

Obrázek č. 8: trénink č. 1 (cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 1) v týdnu č. 1 
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Trénink č. 2 - souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 1 

Cvičení A – E 

Cvičení probíhala v rohu kluziště, kde byla hokejová branka otočena proti směru 

nebo do směru hřiště. Hráči startovali na povel trenéra či pomocníka. Cílem 

útočícího hráče bylo střelit branku, úkolem bránícího hráče bylo zamezit střelení 

branky. Hráči se na svých pozicích střídali.  

 V programu mimo led byl tento trénink realizován v prostorách zimního 

stadionu. Nebyl zde souboj o kotouč ani zakončení na bránu, cílem hráčů bylo 

dotknout se co nejdříve kužele, který imitoval postavení kotouče. 

 

 

Obrázek č. 9: trénink č. 2 (souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 1) v týdnu 

č. 1 
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Trénink č. 3 - průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 1 

Cvičení A – B 

Cvičením A byla hra rybičky a rybáři – na pravé straně jsou hráči (rybičky) a mají 

kotouč na hokejce. Na levé straně je hráč bez kotouče (rybář), jeho úkolem  

je přejet na druhou stranu mantinelu a pomocí své hole vypíchnout co nejvíce 

kotoučů hráčům naproti. Ti na stejný povel vyrážejí a jejich úkol je přejet  

na druhý mantinel bez ztráty puku. Pokud rybář vypíchne kotouč rybičce,  

tak se stává rybářem. Tato hra byla také zaměřena na práci s kotoučem. Mimo led 

hráli hráči běžně známou podobu hry na rybičky a rybáře. 

 Cvičení B chytání kolem brány. Tuto hru hrají dva hráči, oba jsou bez 

hokejové hole. Hráč za bránou má za úkol chytit nebo se dotknout hráče před 

bránou, který mu uniká. Hra trvá maximálně 15 sekund, nebo dokud to hráč  

za bránou nestihne dříve. Mimo led hráli hráči tuto hru stejně, jako na ledě. 

 

 
Obrázek č. 10: trénink č. 3 (průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 1) v týdnu č. 1  
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2.10.2 Týden č. 2 

Trénink č. 1 - cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 2 

Cvičení A – G 

Hráči byli postaveni za sebou, cca 3 metry od brankoviště. Cílem hry bylo projet 

správně co nejrychleji vyznačenou dráhu. V tomto cvičení byla po startu zahrnuta 

brzda a obratnostní prvky. V prvním týdnu tréninkového plánu nebyla zahrnuta 

dovednost brzda, ale start a změna směru. 

 

 

Obrázek č. 11: trénink č. 1 (cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 2) v týdnu č. 2 
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Trénink č. 2 - souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 2 

Cvičení A – E 

Hráči nebyli rozděleni na útočníky a obránce. V této úrovni byly přidány prvky  

po startu, jako například brzdy, oblouky či obraty. Startovalo se vždy na jeden 

kotouč. Hráči se střídali na pozicích, aby byla náplň rovnoměrná. 

 V programu mimo led byl tento trénink realizován v prostorách zimního 

stadionu. Nebyl zde souboj o kotouč ani zakončení na bránu, ale cílem hráčů bylo 

se co nejdříve dotknout kužele, který imitoval postavení kotouče. 

 

 

Obrázek č. 12: trénink č. 2 (souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 2) v týdnu 

č. 2 
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Trénink č. 3 - průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 2 

Cvičení A – B 

Cvičení A: přejezdy. Hráči přejíždějí z jedné strany mantinelu na druhou (na šíř), 

hráči jsou bez hokejové hole, úkolem trenéra a pomocníka je pomocí tenisových 

míčků strefovat přejíždějící hráče. Hráči si počítají přejezdy a zásahy míčkem. 

Stejná hra byla i mimo led, kdy se prováděla v prostorách zimního stadionu. 

Cvičení B: hra v kruhu. Každý hráč má jeden kotouč na holi, vyhraje ten, 

kterému zůstane kotouč na holi nejdéle. Každý hráč hraje proti každému tak,  

že hráči musí kontrolovat svůj kotouč a snažit se dostat kotouč ostatních hráčů 

mimo kruh. Tato hra se dá hrát i opakovaně, to znamená, že když se hráči dostane 

kotouč z kruhu, tak si vezme jiný.  

 V programu mimo led se hrálo v prostoru 4x5 metrů tak, že hráči měli 

vzadu za opaskem zastrčený rozlišovací dres (,,ocásek“), který byl minimálně  

15 cm dlouhý. Úkolem hráčů bylo nepřijít o svůj rozlišovací dres a získat 

„ocásky“ ostatních hráčů. 

 

 

Obrázek č. 13: trénink č. 3 (průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 2) v týdnu č. 2 

  



 33 

2.10.3 Týden č. 3 

Trénink č. 1 - cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 3 

Cvičení A – F 

Tato cvičení zahrnovala jízdu vzad v maximální rychlosti po brzdě nebo jiném 

prvku. Další hráč startoval po dojezdu hráče před ním. Hráči startovali ze zástupu. 

 

 

Obrázek č. 14: trénink č. 1 (cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 3) v týdnu č. 3 
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Trénink č. 2 - souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 3 

Cvičení A – E 

Třetí, předposlední úroveň soubojů a startů o kotouč se zakončením na bránu 

spočívala v přidání nároků na obtížnost provedení. Hráči startovali na kotouč  

po povelu trenéra.  

 

 
Obrázek č. 15: trénink č. 2 (souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 3) v týdnu 
č. 3  
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Trénink č. 3 - průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 2 

Cvičení A – B 

Cvičení A: Hra na hada. Hráči bruslí bez kotouče. Skupina všech za jedním 

hráčem, který střídá jízdu vzad, před s otočkami apod. Ostatní hráči musí  

co nejrychleji zareagovat na pohyb a kopírovat ho.  

Cvičení B: Mrazík. Z celkového počtu hráčů je jeden vybrán jako Mrazík, 

jehož úkolem je pronásledovat a dotknout se ostatních hráčů. Pokud se Mrazík 

dotkne některého hráče, tak tento hráč zůstává na místě s roztaženými nohy. 

Ostatní hráči ho vrátí zpět do hry tak, že mu podjedou mezi nohama. Mimo led 

hráli hráči běžně známou podobu hry na Mrazíka. 

 

 

Obrázek č. 16: trénink č. 3 (průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 2) v týdnu č. 3 
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2.10.4 Týden č. 4 

Trénink č. 1 - cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 4 

Cvičení A – E 

Cvičení, které zahrnuje jízdu vpřed, vzad, brzdy a obraty. Tato cvičení byla 

nejvíce náročná z důvodu kombinování prvku výše zmíněných.  

 

 
Obrázek č. 17: trénink č. 1 (cvičení bez kotouče, krátké brzdy, úroveň 4) v týdnu č. 4  
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Trénink č. 2 - souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 4 

Cvičení A – F 

Nejtěžší forma soubojů a startů na kotouč byla v posledním týdnu trénování. 

Hráči startovali na povel trenéra, s cílem co nejrychleji projet vyznačenou dráhu, 

získat kotouč a zakončit na bránu. 

 

 
Obrázek č. 18: trénink č. 2 (souboje a starty o kotouč se zakončením na branku, úroveň 4) v týdnu 

č. 4  
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Trénink č. 3 - průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 4 

Cvičení A – B 

Cvičení A: hra všichni proti všem. Hra probíhala na jednu bránu v pásmu. Mezi 

všechny hráče byl vhozen puk. Úkolem bylo vstřelit branku. V programu mimo 

led hráči imitovali pohyb jednoho určeného hráče. 

Cvičení B: Hra v kruhu. Hráči bruslí podél kruhu na vhazování, uprostřed 

jsou kotouče, vždy však o jeden míň, než je hráčů. Na písknutí hráči startují  

do středu kruhu a vyjíždějí mimo kruh s kotoučem. Vypadává hráč, který nezíská 

kotouč pod svojí kontrolu. Mimo led se hrálo ve stejné variantě jako na ledě, s tím 

rozdílem, že na písknutí hráči startovali do středu na dotek kotouče.  

 

 
Obrázek č. 19: trénink č. 3 (průpravné hry či práce s kotoučem, úroveň 4) v týdnu č. 4  
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2.11  Tréninkový plán v průběhu experimentu 
Všechny sporty, které trvají delší dobu rozdělujeme ve sportovním tréninku  

na různá období a cykli. Tyto části mají své náležitosti a svůj obsah, který  

se od sebe liší (základním kritériem rozdělení je jejich délka). Roční tréninkový 

cyklus rozdělujeme na období přípravné, předzávodní, hlavní (závodní)  

a přechodové období. V této práci bude nejdůležitější část hlavní, kdy probíhali 

tréninky na rozvoj agility. Tato doba trvala cca 2 měsíce. V  tréninkovém plánu 

jsou rozepsány jednotlivé tréninky, zápasy, dny volna, informace o trénincích.  

Viz příloha č. 3. 

2.12  Motorické testy 
Motorické testy mají v přípravě všech sportů své místo. Přínos testování  

je významný z několika hledisek jako jsou například informace o pohybových 

schopnostech, kontrola tréninkového procesu (pro budoucí úpravu) či kvalita 

řízení sportovního tréninku. Souhrnný seznam významu motorických testů 

uvádím dle Blahuše (1976), takto: 

• kontrola tréninkového procesu a sběr informací o jeho kvalitě, 

• informace o úrovní pohybových schopností, v našem případě pohybové 

schopnosti v ledním hokeji, 

• použití ve výzkumu a ve vědě, 

• stanovení účinnosti tréninkových metod a podkladů pro tvorbu metod, 

• výběr sportovních talentů, či 

• srovnání výkonnosti. 

   

Motorické testy v ledním hokeji 

V České republice sestavuje motorické testy pro lední hokej Český svaz ledního 

hokeje (ČSLH), který se zároveň stará o celkovou organizaci. Byl byl založen 

roku 1908 a je jedním se zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace 

(ČSLH, 2018). 

 Tyto motorické testy, které jsou postavené pro jednotlivé kategorie zřizuje 

trenérsko-metodická komise (TMK) a sportovní oddělení Českého svazu ledního 

hokeje se nacházejí na internetových stránkách svazu. Na sezonu 2017/2018 byl 

vytvořen soubor motorických testů a funkčních vyšetření pro kategorie juniorů, 
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staršího a mladšího dorostu. Testy jsou vybrány tak, aby obsáhly rovnoměrně  

co nejširší škálu pohybových schopností a dovedností mimo led. Tyto výsledky 

testů lze srovnávat s dalšími zeměmi jako je Finsko či Švédsko, nebo systémy 

jako je NHL Draft Combine Testing. V tomto testování je nutno definovat stav 

výchozí, průběžný a cílový.  

Testy mohou být: 

• motorické testy všeobecné připravenosti mimo led (zkoumání úrovně 

pohybových schopností, tělesných kapacit či pohybové dovednosti), 

• funkční vyšetření (zjištění vnitřního prostředí hráčů), 

• speciální testování na ledě (specifické pohybové schopnosti  

a dovednosti) či, 

• specifická a nespecifická psychologická vyšetření, antropometrická 

vyšetření a jiné. 

 

 Tyto testy plní nezastupitelnou úlohu zpětné vazby a stávají se oporou 

k úvahám při dalších postupech ve všech částech ročního tréninkového cyklu. 

Jako další varianty kontroly trénovanosti mimo výše uvedené testy a vyšetření 

můžeme kontrolovat u hráčů plnění tréninkových plánů či doplnění informací  

o samotné výkonnosti (Perič a Dovalil, 2010). 

Významem testování v kondiční připravenosti hráče jsou tyto benefity: 

• prevence zranění,  

• delší výdrž hráče při střídaní, ale i v celém zápase, 

• prodloužení hráčské kariéry, 

• lepší úspěšnost na malém prostoru, v osobních soubojích či více 

šancí, 

• zjištění mezer či slabin hráčů či celého týmu, 

• navození soutěživé atmosféry, 

• lepší motivace hráčů nebo, 

• ověření správnosti tréninkového programu. 

 

 Kontrola stavu trénovanosti je běžná záležitost ve všech vyspělých 

hokejových zemí jako je Kanada, Rusko, USA, atd. V ostatních sportech  

je testování také běžné (NFL nebo NBA). Základním kamenem pro 
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vyhodnocování testů je jejich specifičnost, validita, spolehlivost či objektivita. 

Testy musí být jednoduché kvůli organizaci a jednoznačné na provedení.  

 Validitu a objektivitu dosáhneme tak, že: 

• testy budou vhodně zpracované, 

• testy budou plněny řádně za sebou, 

• zajistíme vnější podmínky pro všechny stejné (počasí, povrch, 

vhodná obuv), 

• budeme používat vždy stejné pomůcky, 

• hráči budou mít všechny informace k realizaci, 

• hráči budou mít dostatečný čas na rozcvičení (ČSLH, 2018). 

Motorické testy mimo led 

ČSLH vypisuje povinné testy na závěr přípravného období pro všechny kategorie 

juniorů, staršího a mladšího dorostu na měsíc červen. Konkrétně byli tyto testy 

realizovány v termínu od 12. do 13. června 2017. Testovalo se v jednom dni na 

začátku týdne po dni po odpočinku, v kategorii mladší dorost po středně 

náročném tréninku. 

Testy pro kategorii juniorů a staršího dorostu (extraliga): 

1. Rychlost, agility (běh) – běh na pevném, hladkém a neklouzavém 

povrchu, dráha je obdélník o stranách 5 x 10 metrů. Jedná se o Illinois 

Agility Test.  

2. Rychlost, agility (hokej) – stejný jako test č. 1, ale hráč vede pomocí 

své hole dřevěnou kuličku 

3. 5-ti skok (odrazová síla) – hráč začíná ve stoje na jedné noze, střídavě  

a plynule bez přerušení provede pět odrazů směrem vpřed a dopadá  

na obě nohy.  

4. Běh 3x200m (anaerobní vytrvalost) – opakovaný test 3 x 200 metrů 

s 30-ti sekundovým aktivním odpočinkem mezi 200m běhy. 

5. Benčpress opakovaně s 80 % váhy těla (silová vytrvalost) – činka  

se musí lehce dotknout hrudního koše z napnutých rukou, pohyb  

je plynulý a kontrolovaný, úchop osy lehce širší než je šíře ramen. 

6. Běh 1500m (aerobní vytrvalost) – běh se provádí na atletické dráze 

délky 400m.  
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Testy pro extraligu mladšího dorostu: 

• Rychlost, agility (běh), 

• rychlost, agility (hokej), 

• 5-ti skok (odrazová síla), 

• běh 1500m (aerobní vytrvalost). 

 

Laboratorní vyšetření a testy 

Termíny na tyto testy byly v minulém roce mezi červnem a začátkem září 2017. 

Testy lze udělat přímo na Fakultě tělesné výchovy a sportu nebo ve svém klubu.  

 

Extraliga juniorů: 

• laboratorní vyšetření: VO2max + váha, výška, % tuku, 

• FTVS v klubu: Wingate + váha, výška, výskok, shyby nadhmatem, 

flexibilita, 

• Y-balance test (podle zájmu a financí klubu). 

 

Extraliga staršího dorostu: 

• Laboratorní vyšetření: VO2max + váha, výška, % tuku, 

• FTVS v klubu: Wingate + váha, výška, výskok, shyby nadhmatem, 

somatotyp + flexibilita + biologický věk (s interpretací a návrhem řešení), 

• Y-balance test (podle zájmu a financí klubu). 

 

Extraliga mladšího dorostu: 

• FTVS v klubu: výskok, shyby nadhmatem (komplexní síla), sed-leh 

(silová vytrvalost), somatotyp + flexibilita + biologický věk (s interpretací 

a návrhem řešení) (ČSLH, 2018). 
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2.13  Použité motorické testy v této diplomové práci 
Jak již bylo popsáno v metodice diplomové práce, tak jednotlivé testy jsou: Přímý 

sprint na 6,1; Přímý sprint na 35 metrů, S – Corner test, Test z brzdou, Slalom 

s kotoučem a Reakční test. Inspirace na některé tyto testy jsem čerpal  

ze sběru informací o agility a některé testy již byly použity jako testování agility 

v ledním hokeji. Na obrázku č. 20 je legenda / vysvětlivky k použitému testování. 

 

 

Obrázek č. 20: legenda / vysvětlivky k testům, vlastní tvorba 

  



 44 

Přímý sprint 6,1 m a 35 m 

V tomto testu je spojena akcelerace na 6,1 m s rychlostí na délku 28,9 m a to kvůli 

spojení dvou testů v jeden. Celá délka testu od první fotobuňky, která byla 15cm 

nad zemí, ke druhé fotobuňce, která byla ve výšce 108 centimetrů nad ledem  

a poslední, cílové fotobuňky byla dráha dlouhá 35 metrů a byla rovněž ve výšce 

108 centimetrů nad ledem (Farlinger, 2007; Janot 2015; obrázek č. 21).  

 

 

Obrázek č. 21: test na přímý sprint 6,1 a 35m, převzato z Farlinger a Janot (Farlinger, 2007; Janot 

2015) 
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S - Corner Test 

Tento test je velmi používaný v mnoha studiích zabývajících se agility v ledním 

hokeji. Hráči začínají v jedné polovině délky mezi brankovou čárou  

a mantinelem, směrem k levému kruhu pro vhazování z pohledu do hry. Startovní 

fotobuňky jsou 15 cm nad ledem, fotobuňky v cíli jsou v úrovni trupu (108cm nad 

ledem). Hráči musí bruslit vně kruhu. Pokud jakoukoli částí brusle protnou 

ohraničení kruhu, pokus se počítá jako neplatný Gilenstam (2011). Viz obrázek  

č. 22. 

 

 

Obrázek č. 22: S – Corner Test, převzato z Gilenstam (Gilenstam, 2011) 
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Test z brzdou 

Tento test byl použit v práci Hůlky (2014), který pomocí studie zkoumal 

spolehlivost konkrétních hokejových testů na agility, studium prováděl v roce 

2014 v týmu, který hrál extraligu ledního hokeje v kategorii juniorů. 

Test byl zvolen z důvodu variability hráčů ledního hokeje při pohybu, 

začátek byl na brankové čáře a probandi startovali ze svého hokejového postavení 

(každý hráč má postavení individuální). Hokejku mohli mít za fotobuňkami, které 

byly ve výšce 15 centimetrů. Po vlastním startu a přímém bruslení 18 metrů byla 

brzda do úplného zastavení, poté jízda vzad 22 metrů, zakončena také brzdou  

do úplného zastavení a start k cíli. Viz obrázek č. 23. 

 

 

Obrázek č. 23: test s brzdou, převzato z Hůlky (Hůlka, 2014) 
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Slalom s kotoučem 

Jediný test s použitím kotouče. Start i cíl byly v jednom bodě. Při testu nebyly 

použity kužele, ale kvůli velikosti došlo k využití pneumatik. Bylo použito celkem 

6 pneumatik. Pro správné provedení byl na ledovou plochu nastříkán sprej  

s označením dráhy. Hráči začínali za fotobuňkami, kde byli v pozici startu  

a za fotobuňkami, které byly ve výšce 15 cm nad ledem měli kotouč s hokejovou 

holí (MacCormack, 1975). Viz obrázek č. 24. 

 

 

Obrázek č. 24: slalom s kotoučem, převzato z MacCormack (MacCormack, 1975) 
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Reakční test 

Vlastní vytvoření test reakce. Hráči začínali na pozici start/cíl, hokejovou hůl měli 

před fotobuňkami, které opět byly ve výšce 15 centimetrů. Tři metry od startu 

(resp. cíle) byl na ledě vyznačen sprejem bod. Tři metry za tímto bodem stál, nebo 

pomocník. Hráč startoval podle svého uvážení. Jakmile minul vyznačený bod, 

pohybem trenéra či pomocníka mu bylo naznačeno, jakým směrem má jet. 

Pomocník, případně trenér představoval obránce. Jestliže byl pohyb z leva 

doprava z pohledu hráče, tak útočník vyrazil k levému kuželu jako první. 

V opačném případě ke  kuželu pravému. Viz obrázek č. 25. 

 

 

Obrázek č. 25: reakční test, vlastní tvorba 
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2.14   Výsledky 
Testová baterie se skládala z šesti různých testů: Přímý sprint na 6,1, Přímý sprint  

na 35m, S - Corner test, Test z brzdou, Slalom s kotoučem a Reakční test.  

V grafech jsou k nahlédnutí výsledky obou skupin od prvního testování (značené 

jako PRE), druhého testování (Post_1) a posledního, konečného testování 

(Post_2). V levém sloupci se nachází označení testu a časové rozmezí uváděné 

v sekundách. V popisu grafu jsou uvedeny hodnoty F a p. Modrý ukazatel grafu 

znázorňuje skupinu, která začínala tréninkem na ledě, červená barva poukazuje  

na skupinu, která začínala tréninkový program mimo led. V tabulce  

č. 3 a 4 je přehled výsledků u obou skupin a jejich zlepšení či zhoršení. 

 

Tabulka č. 3: výsledky u skupiny 1 začínající program ne ledě 

  
Skupina 1 začínající na ledě 

  
Období 

Test PRE - POST_1 POST_1 - POST_2 
Přímý sprint na 6,1 m (s) 1,33 1,30 – 0,03 1,30 1,33 + 0,03 
Přímý sprint na 35 m (s) 5,28 5,28 0 5,28 5,30 + 0,02 
Test s brzdou (s) 16,50 16,41 – 0,09 16,41 16,06 – 0,35 
S-Corner test (s) 8,94 8,86 – 0,08 8,86 8,96 + 0,08 
Slalom s pukem (s) 17,91 17,22 – 0,69 17,22 17,03 – 0,19 
Reakční test (s) 5,67 5,41 – 0,26 5,41 5,40 – 0,01 
,, - “ značí zlepšení časů, ,, + “ značí zhoršení časů 
 
Tabulka č. 4: výsledky u skupiny 2 začínající program mimo led 
 

  
Skupina 2 začínající mimo led 

  
Období 

Test PRE - POST_1 POST_1 - POST_2 
Přímý sprint na 6,1 m (s) 1,30 1,28 – 0,02 1,28 1,31 + 0,03 
Přímý sprint na 35 m (s) 5,31 5,37 + 0,06 5,37 5,41 + 0,04 
Test s brzdou (s) 16,54 16,87 + 0,33 16,87 16,31 – 0,56 
S-Corner test (s) 9,03 9,03 0 9,03 9,16 + 0,13 
Slalom s pukem (s) 17,93 17,47 – 0,46 17,47 17,12 – 0,35 
Reakční test (s) 5,77 5,58 – 0,19 5,58 5,49 – 0,09 
,, - “ značí zlepšení časů, ,, + “ značí zhoršení časů 
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2.14.1 Přímý sprint na 6,1 m 

 

Obrázek č. 26: výsledky měření přímého sprintu na 6,1 m, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze 

měření, vlastní tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala žádný signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0, 11;  

p = 0,99) ve výkonech u testu Sprint 6,1 m mezi měřenými skupinami ani mezi 

fázemi měření. Obrázek č. 26. Průměr výsledků v PRE měření u skupiny, která 

začínala tréninkem na ledě je 1,33 s, Post_1 1,30 s a v Post_2 byl průměr 1,33 s. 

U skupiny, která začínala tréninkem na suchu byl průměr PRE 1,30 s. Post_1 byl 

čas 1,28 s a v posledním měření Post_2 byl čas 1,31 s. Přehledné průměry časů 

vidíme v tabulce č. 5: průměrné časy u testu přímý sprint na 6,1 m.  

 

Tabulka č. 5: průměrné časy u testu přímý sprint na 6,1 m 

Přímá jízda na 6,1 m 

Měření  
Skupina 

LED 
Skupina 
SUCHÁ 

PRE (s) 1,30 1,30 
POST_1 (s) 1,30 1,28  
POST_2 (s) 1,33 1,31 
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2.14.2 Přímý sprint na 35 m 

 

Obrázek č. 27: výsledky měření testu na přímý sprint 35m, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze 

měření, vlastní tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala žádný signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0, 10;  

p = 0,90) ve výkonech u testu Sprint 35 m mezi měřenými skupinami ani mezi 

fázemi měření. Obrázek č. 27. Průměr výsledků v PRE měření u skupiny, která 

začínala tréninkem na ledě 5,27, Post_1 5,28 s a v Post_2 byl průměr 5,30 s.  

U skupiny, která začínala tréninkem na suchu byl průměr PRE 5,31 s, Post_1  

to byl čas 5,37 s a v posledním měření Post_2 to byl čas 5,41 s. Průměrné časy 

vidíme v tabulce č. 6:  

 

Tabulka č. 6: průměrné časy v testu Přímý sprint na 35m 

Přímý sprint na 35 m 

Měření  
Skupina 

LED 
Skupina 
SUCHÁ 

PRE (s) 5,27 5,31 
POST_1 (s) 5, 28 5,37  
POST_2 (s) 5,30 5,41 
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2.14.3 S-Corner test 

 

Obrázek č. 28: výsledky měření S-corner testu, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze měření, vlastní 

tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala žádný signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0, 11,  

p = 0,89) ve výkonech u testu S-Corner testem mezi měřenými skupinami ani 

mezi fázemi měří. Obrázek č. 28. Průměr výsledků v PRE měření u skupiny, která 

začínala tréninkem na ledě je 8,94 s, Post_1 8,86 s a v Post_2 byl průměr 8,96 s. 

U skupiny, která začínala výzkum tréninkem na suchu byl průměr PRE 9,03 s, 

Post_1 to byl čas 9,03 s a v posledním měření Post_2 to byl čas 9,16 s.  

Viz tabulka č. 4: průměrné časy v S-Corner testu. 

 

Tabulka č. 7: průměrné časy v S-Corner testu  

S - Corner test 

Měření  
Skupina 

LED 
Skupina 
SUCHÁ 

PRE (s) 8,94 9,03 
POST_1 (s) 8,86 9,03  
POST_2 (s) 8,96 9,16 
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2.14.4 Test s brzdou 

 

Obrázek č. 29: výsledy měření testu s brzdou, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze měření, vlastní 

tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala žádný signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0, 34;  

p = 0,70) ve výkonech u testu s brzdou mezi měřenými skupinami ani mezi 

fázemi měření. Obrázek č. 29. Průměr výsledků v PRE měření u skupiny, která 

začínala tréninkem na ledě je 16,50 s, Post_1 16,41 s a v Post_2 byl průměr 16,06 

s. U skupiny, která začínala tréninkem na suchu byl průměr PRE 16,54 s. Post_1 

byl čas 16,87 s a v posledním měření Post_2 byl čas 16,31 s. Viz tabulka č. 8. 

 

Tabulka č. 8: výsledky měření u testu s brzdou u skupin 1 a 2 

Test s brzdou 

Měření  
Skupina 

LED 
Skupina 
SUCHÁ 

PRE (s) 16,50 16,54 
POST_1 (s) 16,41 16,87 
POST_2 (s) 16,06 16,31 
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2.14.5 Slalom s kotoučem 

 

Obrázek č. 30: výsledky měření testu slalom s pukem, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze měření, 

vlastní tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0,04, p = 0,96)  

ve výkonech u testu slalom s kotoučem mezi měřenými skupinami ani mezi 

fázemi měří dle „p“ hodnoty. Obrázek č. 30. 

 Rozdíly však byli nalezeny ve věcné významnosti dle velikosti efektu 

(effect size) u Cohenova d, kdy u skupiny, která začínala trénink na ledě mezi 

PRE testem a Post_1 testem byl výsledek d = 0,7 - střední efekt. Velikost efektu 

mezi Post_1 a Post_2 byl marginální d = 0,19.  

 U skupiny začínající mimo led byl výsledek Cohenova d mezi PRE  

a Post_1 d = 0,41 - malý efekt. Cohenovo d mezi Post_1 a Post_2 je d = 0,36  

- efekt nízký. Viz tabulka č. 9.  
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Tabulka č. 9: výsledky měření u testu Slalom s kotoučem u skupin 1 a 2 

Skupina Měření Průměr SD Cohenovo 
d 

Effect 
size r 

Led 
PRE (s) 17,91 1,176 ---- ----- 

PRE - Post_1 (s) 17,22 0,735 0,7 0,33 
Post_1 - Post_2 (s) 17,03 1,209 0,19 0,09 

Suchá 
PRE (s) 17,93 1,226 ---- ----- 

PRE - Post_1 (s) 17,47 0,99 0,41 0,2 
Post_1 - Post_2 (s) 17,12 0,95 0,36 0,17 

r = korelační koeficient u velikosti efektu, SD = směrodatná odchylka 

 

2.14.6 Reakční test 

 

Obrázek č. 31: výsledky měření Reakčního testu, osa ,,y“ – sekundy, osa ,,x“ – fáze měření, vlastní 

tvorba 

Analýza rozptylu ANOVA neukázala signifikantní rozdíl (F2, 36 = 0,10, p = 0,94)  

ve výkonech u Reakčního testu mezi měřenými skupinami ani mezi fázemi měří 

dle „p“ hodnoty. Obrázek č. 31. 

 Rozdíly však byli nalezeny ve věcné významnosti dle velikosti efektu 

(effect size) u Cohenova d, kdy u skupiny, která začínala trénink na ledě mezi 
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PRE testem a Post_1 testem byl výsledek d = 0,85 - velký efekt. Velikost efektu 

mezi Post_1 a Post_2 byl marginální d = 0,03. U skupiny začínající mimo led byl 

výsledek Cohenovo d mezi PRE a Post_1 d = 0,81 - velký efekt. Cohenovo  

d mezi Post_1 a Post_2 je d = 0,36 - efekt nízký. Viz tabulka č. 10. 

 

Tabulka č. 10: výsledky měření u Reakčního testu u skupin 1 a 2 

Skupina Měření Průměr SD Cohenovo 
d 

Effect 
size r 

Led 
PRE (s) 5,67 0,31 ----- ----- 

PRE - Post_1 (s) 5,41 0,3 0,85 0,39 
Post_1 - Post_2 (s) 5,4 0,24 0,03 0,18 

Suchá 
PRE (s) 5,77 0,3 ---- ----- 

PRE - Post_1 (s) 5,58 0,14 0,81 0,37 
Post_1 - Post_2 (s) 5,49 0,32 0,36 0,18 

r = korelační koeficient u velikosti efektu, SD = směrodatná odchylka 

 

V testu slalom s kotoučem je Cohenovo d u skupiny začínající na ledě po ledu  

d = 0,7, u skupiny začínající mimo led po ledu je d = 0,36. V reakčním testu  

je Cohenovo d u skupiny začínající na ledě po ledu d = 0,85, u skupiny začínající 

mimo led po ledu 0,36. Znamená to, že se potvrdila hypotéza číslo jedna, která 

byla, že po tréninku na ledě bude u obou skupin větší tréninkové zlepšení  

(dle Cohenova d) alespoň v jednom v testu, nežli po tréninkové fázi mimo 

ledovou plochu. 

 Hypotéza číslo dvě se také potvrdila. Zlepšení dle (Cohenova d) je patrné 

u testu slalom s kotoučem a reakčním testu. V testu slalom s kotoučem  

je Cohenovo d u skupiny začínající na ledě po programu mimo led d = 0,19,  

u skupiny začínající mimo led po prvním měření d = 0,41. V reakčním testu  

je Cohenovo d u skupiny začínající na ledě po programu mimo led d = 0,03,  

u skupiny začínající mimo led po prvním měření d = 0,81.  
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3 Diskuze 
V rešeršní práci Millera (2017), který se zabýval pojetím agility v týmových 

sportech a poskytnutí přehledu o současných metodách na rozvoj agility s návody 

pro trenéry bylo doporučeno, aby se trenéři a samotní hráči zaměřily na rozvoj 

všech aspektů agility. Což v jeho práci znamená kombinace změny směru (COD), 

reakční schopnosti a také silové parametry. Zaměření na všechny aspekty pomůže 

trenérům se zjištěním, v jakých oblastech mají hráči mezery a na těch by se mělo 

pracovat. Pokud některý hráč dosahuje adekvátních výsledků ve změnách směru  

a je silově připravený, ale bude horší v reakčních schopnostech, měl by se na tuto 

oblast zaměřit jednoduchými cvičeními jako jsou například ,,zrcadlová cvičení“. 

Při nich proti sobě stojí dva hráči, jeden se pohybuje do stran a druhý se ho snaží 

co nejrychleji napodobovat. Stejný postup je doporučen u všech složek rozvoje 

agility. Nejvhodnější doba na rozvoj agility je v předsezónní přípravě,  

kde u týmových sportech není ve velké míře zařazena taktická část nácviků či 

nácvik systému. Také se ukázalo, že 15-ti minutový trénink 2x do týdne zlepšuje 

výkonnost agility. Tyto dovednosti by se měly trénovat na začátku tréninku, 

například v rámci rozcvičení. Snižují také riziko zranění (Miller, 2017). 

 V práci Younga (2015), který rozděluje agility na složku kognitivní, 

složku fyzickou a technickou, vylučuje zařazení změny směru (COD) jako složku 

agility, ale řadí ji jako samostatnou pohybovou dovednost. Tento termín používá 

jako popis pohybu, kde není nutná žádná reakce na podnět či časová nejistota. 

Z poznatků studie vyplývá, že se výkonnost agility nezdá být silně propojena 

s přímou rychlostí. V podstatě je rychlost a agility odlišnou fyzickou vlastností. 

Z poznatků studie dále vyplývá, že rychlostní trénink nezvyšuje rychlost změny 

směru a trénink rychlosti změny směru nezvyšuje samotnou rychlost. Dodává,  

že je zapotřebí dalších výzkumů pro přímé objasnění pojmu agility (Young, 

2015). 

 V této části diskuze se zaměřím na okomentování výsledků mého 

experimentu. Z výsledů je patrné, že došlo ke zlepšení u některých testů (test 

s brzdou, S-Corner testu, slalom s pukem a reakční test) ve větší míře než u testů 

sprintu na 6,1 m a 35 m, kde se rozptyly průměrných časů pohybovaly maximálně  

o 0,06 s. Nepovažuji tedy tento rozdíl mezi časy jako markantní.  
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 U testu s brzdou došlo u skupiny začínající na ledě, po měsíci trénování  

na ledě, ke zlepšení o 0,09 s. U druhé skupiny došlo ke zhoršení o 0,33 s,  

kdy hráči trénovali měsíc mimo led. Po přechodu první skupiny z ledu mimo led 

došlo k dalšímu zlepšení a to o 0,35 s. U skupiny, která začínala mimo led, 

po měsíci na ledě, došlo k velkému zlepšení a to o 0,56 s. Zlepšení v experimentu 

bylo lepší, když hráči měli měsíc mimo led a poté měsíc na ledě. Tímto  

se potvrdil dílčí cíl práce, jehož cílem bylo ověřit motorický transfer z přípravy 

agility mimo led na ledovou plochu. 

 U S-Corner testu došlo ke zlepšení pouze měsíčního trénování na ledě,  

při přechodu z ledu mimo led došlo ke stejným výsledkům jako v prvním měření.  

U skupiny začínající mimo led došlo ke zhoršení o 0,13 s a to po měsíčním 

programu na ledě.  

 Největší zlepšení prokázal slalom s pukem největší zlepšení u obou 

skupin. Větší zlepšení bylo u skupiny první, která dosáhla zlepšení po měsíci 

trénování na ledě o 0,69 s, po měsíci zlepšení mimo led o 0,19 s. Druhá skupina 

dosáhla také zlepšení, bylo však menší. Po měsíci mimo led o 0,46 s 

a po programu na ledě o 0,35 s. V tomto experimentu nebylo rozhodující, zda 

skupiny začínaly na ledě či mimo led a také, zda za sebou měly přípravu  

na ledě a mimo led. Výsledky prokázaly zlepšení u všech měření. 

 U reakčního testu došlo ke zlepšení jak u skupiny, která začínala na ledě,  

tak mimo led. Po prohození programů nebyly rozdíly výrazné. Lepší výsledky 

byly u skupiny, která začínala program na ledě. 

 Po hráčích jsem v průběhu celé studie, jak v testech, tak u jednotlivých 

cvičeních, chtěl, aby je prováděli v maximálním nasazení, maximální rychlosti  

a přesnosti pohybu. Neinstruoval jsem je, aby prováděli jakékoliv rozdíly mezi 

jednotlivými testy a to bylo dodrženo. Nezaznamenal jsem u hráčů rozdílné 

provedení testů mezi jednotlivými měřeními. Všechna cvičení, které hráči měli  

v programech byly vysvětleny ukázkou, kterou jsem prováděl já sám. Po hráčích 

jsem během cvičení chtěl, aby se nezaměřovali například pouze na změnu směru, 

oblouky či starty, ale na celý průběh.  

 Ve vytvořeném programu na rozvoj agility se neobjevují dovednostní  

ani obratnostní prvky, které by hráči dělali po prvé, nebo nikdy nebyly zařazeny 

v trénincích.  
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Test na 6,1 m přímý sprint 

Výsledky tohoto testu lze srovnat s měřením provedeným u 15 hráčů ledního 

hokeje na úrovni NCAA Division III, což je Univerzitní liga hraná v Kanadě  

a Severní Americe. Hráči byli starší, než v mém výzkumu, konkrétněji  

21,3 ± 1,1 (roky); hokejový věk byl 16,7 ± 1,4 (roky), výška 181 ± 0,5 (cm)  

a hmotnost 88,8 ± 0,06 (kg). Výsledek v tomto výzkumu u stejného testu  

na 6,1 m byl 1,34 s ± 0,3 (Janot, 2015). Výsledky mého testování u 14 hráčů 

ledního hokeje v kategorii mladší dorost hrající regionální ligu mladšího dorostu, 

kteří mají věk 14,3 ± 0,5 (roky); hokejový věk 9,07 ±  0,75 (roky),  

výška 168,93 ± 9,72 (cm); hmotnost 61 ± 10,43 (kg), 9 obránců a 4 útočníků byly 

výsledky 1,31 ± 0,09 s. Nelze však tímto způsobem srovnávat výkonnostní úroveň 

u měřených skupin, protože nelze prokázat stejné způsoby měření či metodiku 

zpracování dat.  

 Výsledky v prvním měření u skupiny 1 byly 1,33 s, po měsíci trénování na 

ledě 1,30 s, po měsíci trénování mimo led 1,33 s.  

 Měření u skupiny 2 byly výsledky prvního měření 1,30 s, po měsíci 

trénování mimo led 1,28 a v posledním měření po trénování na ledě 1,31 s.  

 Z těchto výsledků plyne, že došlo k minimálnímu rozdílu u obou skupin 

jak po měsíci trénování na ledě, tak mimo led. Protože v posledním měření 

nedošlo k žádným změnám, ba naopak u skupiny 1 ke stejnému času a ve skupině 

2 ke zhoršení, nemůžeme říci, že tyto tréninky na ledě a mimo led mají vliv  

na přímý sprint na 6,1 m.  

 

Test na 35 m přímý sprint 

Farlinger (2007), který zkoumal korelaci mezi testy mimo led s testy na ledě 

dospěl k výsledkům, které nelze porovnat s mými. A to z  důvodu nedostatku 

informací o hokejových soutěžích, použitých metodách a jiných důležitých 

aspektech. Z výzkumu Farlingera (2007) plyne doporučení, že ke zlepšení  

na přímý sprint a S-corner by se trenéři měli zaměřit na rozvoj horizontální síly 

specifickými tréninky mimo led.  

 Ve svém výzkumu zkoumal skupina čítající 36 seniorských hokejistů, 

hrající v Kanadě a ve Spojených státech amerických. Věk u probandů byl  

16,3 ± 1,7 (roky), hokejový věk 10,3 ± 3 (roky), výška 175,6 ± 4,1 (cm), hmotnost 

70,8 ± 10,4 (kg). Výsledek v tomto výzkumu, u stejného testu na 35 m přímý 
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sprint, byly 5,14 ± 0,21 s. Výsledky mého testování, u 14 hráčů ledního hokeje, 

v kategorii mladší dorost hrající regionální ligu mladšího dorostu, kteří mají věk  

14,3 ± 0,5 (roky); hokejový věk 9,07 ± 0,75 (roky), výška 168,93 ± 9,72 (cm); 

hmotnost 61 ± 10,43 (kg), 9 obránců a 4 útočníků, byly výsledky 5,29 ± 0,21 s. 

 Výsledky v prvním měření u skupiny 1 byly 5,27 s, po měsíci trénování  

na ledě 5,28 s, po měsíci trénování mimo led v posledním měření 5,30 s. 

Výsledky v prvním měření u skupiny 2 byly 5,31 s, po měsíci trénování mimo led 

5,37 s a v posledním měření po trénování na ledě 5,41 s.  

 Z těchto výsledků můžeme říci, že tréninkový plán na led a mimo led 

nepřinesl zlepšení v dosažených časech. U skupiny začínající na ledě byl rozdíl 

minimální po trénování na ledě i mimo led. U skupiny začínající na suché došlo 

naopak ze zhoršení časů a to o 0,10 s. 

 

S-Corner test 

Tento test je často používán v testech na lední hokej a je považován za ukazatel 

agility, konkrétněji change of direction (COD; změna směru pohybu).  

Ve výzkumu Gilenstama (2011), který zkoumal korelace výkonnosti bruslení  

v mužském a ženském hokeji. Zkoumaných probandů bylo 10. Jejich věk byl  

23 ± 2,4 (roky), hokejový věk byl 15 ± 1,5 (roky), výška 181 ± 0,05 (cm)  

a hmotnost 85 ± 7,8 (kg). Ve výzkumu je dále uveden čas, který strávili tito hráči 

na ledě v tréninku, tedy 285 minut týdně. Trénink mimo led za týden byl  

80 minut. Celkem měli v sezoně 54 zápasů (základní část + playoff). Výsledky  

S-corner testu byli 8,30 ± 0,26 s. 

 Další výzkum, kde se objevil tento test je od Janota (2015). Studie 

zkoumala, zda lze předvídat pomocí testů mimo led výkon na ledě. V této studii 

bylo k dispozici celkem 15 hráčů ledního hokeje na úrovni NCAA Division III, 

což je Univerzitní liga hraná v Kanadě a Spojených státech amerických. Hráči 

byli starší, než v mém výzkumu, konkrétněji 21,3 ± 1,1 (roky); hokejový věk byl 

16,7 ± 1,4 (roky); výška 181 ± 0,5 (cm) a hmotnost 88,8 ± 0,06 (kg). Výsledek 

v tomto výzkumu u stejného testu byl 8,36 ± 0,27 s. Ve studii Farlingera (2007) 

byl výsledek testu 9,20 ± 0,21 s.  

 Výsledky mého testování u 14 hráčů ledního hokeje v kategorii mladší 

dorost hrající regionální ligu mladšího dorostu, kteří mají věk 14,3 ± 0,5 (roky); 
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hokejový věk 9,07 ± 0,75 (roky), výška 168,93 ± 9,72 (cm); hmotnost 61 ± 10,43 

(kg), 9 obránců a 4 útočníků byly výsledky 8,99 ± 0,34 s.  

 U skupiny, která začínala tréninkem na ledě došlo mezi měřením číslo  

1 a měřením číslo 2 (po měsíci trénování) ke zlepšení o 0,08 s. Po měsíci 

trénování mimo led byl čas stejný jako v měření číslo 1. Můžeme říci, že můj 

tréninkový plán na ledě má vliv na zlepšení u tohoto testu. U skupiny číslo  

2 začínající mimo led se čas po měsíci trénování nezměnil, změnil se u posledního 

měření ke zhoršení o 0,13 s.  

 Z této interpretace vychází, že pokud chceme u hráčů rozvíjet COD 

(změnu směr pohybu) u S-Corner test, je lepší trénovat pouze na ledě, nebo  

ho netrénovat po trénincích mimo led. Tento test byl zařazen jako doporučení  

do testové baterie, která by měla být měřena na ledě u hráčů ledního hokeje 

(Nightingale, 2012). 

 

Test s brzdou 

Tento test se v anglickém jazyce nazývá specific on-ice repeated-sprint ability. 

Test byl použit ve výzkumu Hůlky (2014) u ledních hokejistů juniorské kategorie. 

Cílem studie bylo zjistit spolehlivost konkrétního agility testu, který se podobá 

opakovaným sprintům, které hrají v ledním hokeji zásadní roli. Ve výzkumu bylo 

k dispozici 24 trénovaných hráčů hrající nejvyšší ligu v České republice  

v juniorské kategorii. Jejich věk byl 17,7 ± 1,5 (roky), výška 174,5 ± 6,1 (cm), 

hmotnost 72,5 ± 6,8 (kg).  

 Hráči absolvovali tento test s brzdou v celkovém počtu 12 opakování, kdy 

byly použity pouze dva nejlepší časy ze všech. Průměr prvního nejlepšího času 

byl 12,45 ± 0,88 s. U druhého nejlepšího času byl průměr 12,43 ± 0,89 s.  

 Výsledky mého testování u 14 hráčů ledního hokeje v kategorii mladší 

dorost hrající regionální ligu mladšího dorostu, kteří mají věk 14,3 ± 0,5 (roky); 

hokejový věk 9,07 ± 0,75 (roky), výška 168,93 ± 9,72 (cm); hmotnost  

61 ± 10,43 (kg), 9 obránců a 4 útočníků, byly výsledky 16,52 ± 0,56 s. 

 Výsledky v prvním měření u skupiny 1 byly 16,50 s. Po měsíci trénování 

na ledě 16,41 s, a v posledním měření po měsíci trénování mimo led 16,06 s. 

Výsledky v prvním měření u skupiny 2 byly 16,54 s, po měsíci trénování mimo 

led 16,87 s a v posledním měření po trénování na ledě 16,31 s.  
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 Vzhledem k tomu, že ve výzkumu od Hůlky (2014) došlo k jiné metodice 

výzkumu, jiné kategorii zkoumání, jiné úrovni soutěže, většího počtu měření  

a nepřímo uvedené technice dovedností, které se v testu objevily (jako například 

brždění, přechod z jízdy vzad do jízdy vpřed,..) nemůžeme tyto výsledky 

porovnávat s mými. 

 V tomto testu se potvrdil dílčí cíl práce, tedy ověřit motorický transfer  

z přípravy agility mimo led na ledovou plochu, Jelikož znatelnější zlepšení bylo, 

když hráči trénovali měsíc mimo led a poté měsíc na ledě. 

 

Slalom s pukem 

Tento test byl použit již v roce 1975 v práci MacCormack (1975), který zkoumal 

vztah mezi hokejovými dovednostmi a schopnostmi. K dispozici bylo celkem  

60 hráčů ledního hokeje na St. Lawrence University Hockey School. Testová 

baterie byla složena z přesnosti střelby, vedení kotouče, přímé jízdy a slalom bez 

kotouče. Výsledky měření tohoto testu u hráčů starých 11 – 13 let byly  

19,83 ± 0,96 s. U hráčů starých 14 – 16 let to bylo 19,60 ± 1,90 s. V mém 

výzkumu byly výsledky 17,92 ± 1,25 s. MacCormack neuvádí informace  

o hráčích, úroveň ledního hokeje a další informace, takže opět nemůžeme 

porovnávat tyto dva výzkumy.  

 Výsledky v prvním měření u skupiny 1 byly 17,91 s, po měsíci trénování 

na ledě 17,22 s, a v posledním měření po měsíci trénování mimo led 17,03 s. 

Výsledky v prvním měření u skupiny 2 byly 17,93 s, po měsíci trénování mimo 

led 17,47 s a v posledním měření po trénování na ledě 17,12 s.  

 Z těchto výsledků vyplývá, že u obou programů (na ledě a mimo led)  

na rozvoj agility došlo ke zlepšení. K většímu zlepšení došlo u skupiny č. 1, která 

začínala tréninkem na ledě a to o 0,69 s. U druhé skupiny došlo ke zlepšení o 0,46 

s. Došlo také ke zlepšení při výměně skupin a to tak, že po měsíci trénování  

na ledě začali hráči tréninkem mimo led a došlo ke zlepšení o 0,19 s. U skupiny  

č. 2, která po měsíci trénování mimo led trénovala na ledě, došlo ke zlepšení  

o 0,35 s. V těchto rozdílech vidíme, že pro rozvoj práce s kotoučem u testu slalom 

s kotoučem je lepší trénovat na ledě. Tréninky mimo led přinesly také zlepšení, 

rozdíl byl však větší po trénování na ledě.   
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Test reakce 

Tento test jsem vytvořil pro tento výzkum. Výsledky v prvním měření u skupiny  

1 byly 5,67 s, po měsíci trénování na ledě 5,41 s, a v posledním měření po měsíci 

trénování mimo led 5,40 s. Výsledky v prvním měření u skupiny 2 byly 5,77 s,  

po měsíci trénování mimo led 5,58 s a v posledním měření po trénování na ledě 

5,49 s. 

 U obou skupin došlo ke zlepšení, u skupiny začínající na ledě po měsíci 

trénování o 0,26 s. Po měsíci trénování na ledě trénovali hráči mimo led a zlepšení 

bylo minimální, konkrétně o 0,01 s. U druhé skupiny, která začínala trénovat 

mimo led došlo ke zlepšení o 0,19 s a po měsíci trénování na ledě došlo  

ke zlepšení o 0,09 s. Z těchto výsledků můžeme říci, že pro reakční test  

je vhodnější kvůli změnám v měření trénovat na ledě celou dobu, nebo také  

po minimálně měsíci mimo led a poté na ledě.  
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4 Závěr 
Tato diplomová práce se zabývala tématem rozvoje agility hráčů ledního hokeje 

v kategorii mladší dorost. Rozvoj agility může probíhat na ledě a mimo led. 

Z tohoto důvodu jsem zvolil dvouměsíční tréninkový program, který obsahoval 

oba dva typy rozvoje. 

 V teoretické části práce bylo definováno pojetí agility, tato hybridní 

pohybová schopnost je ve sportech často opomíjena, protože existují různé názory 

na rozdělení podložek agility. Agility není dle mého názoru spojení jen fyzické 

složky se složkou technickou. Patří sem také složka kognitivní, což je rychlost  

a přesnost rozhodování. Lední hokej je hra, kdy nemůžeme předem znát průběh 

zápasu. Nemůžeme ani říci, že předem víme, jaké bude jednotlivé střídání. Doba 

strávená na ledě, u všech hráčů, je proměnlivá.   

 Výzkum byl proveden u kategorie mladší dorost, u ročníků narozených  

v roce 2002 a 2003. Hráčům tedy bylo 14 až 16 let. Ve vývoji existují různá 

senzitivní období, které jsou zvláště vhodné pro rozvoj určitých pohybových 

schopností a dovedností. Tyto období byly popsány v kapitole zabývající  

se kategorií mladšího dorostu. Celkem bylo provedeno motorické měření ve třech 

fází výzkumu. Po rozdělení do skupin se pomocí připraveného tréninkového plánu 

trénovalo celkem dva měsíce. Za tu dobu hráči absolvovali celkem 24 tréninků 

zaměřených na rozvoj agility. Výzkum byl realizován v průběhu hokejové sezony 

2017/2018. Jednotlivé agility tréninky na ledě i mimo led byly rozděleny do třech 

kategorií. Hráči absolvovali tréninky, ve kterých bylo hlavní náplní cvičení bez 

kotouče a to krátké sprinty, dále souboje a starty na kotouč se zakončením  

na branku a průpravné hry nebo práce s vedením kotouče. Testová baterie byla 

poskládaná ze šesti testů. Pět testů již bylo použito při testování agility v ledním 

hokeji a jeden test byl pro účely této diplomové práce vytvořen mnou. Tyto testy 

byly sestaveny především z důvodu své přenositelnosti do pohybu hráčů  

na ledové ploše.  

 Cílem této práce bylo experimentálně ověřit, zda je pro rozvoj agility 

v ledním hokeji účinnější trénink na ledě či mimo led a ověřit, zda je u tréninku 

agility mimo led možný motorický transfer do agility na ledové ploše. Hlavní cíl 

této práce byl splněn. U výzkumného souboru z dosažených výsledků došlo  
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ke zlepšení u 5-ti ze 6-ti testů (1 výsledek byl neutrální, tedy bez změny času)  

u skupiny, která začínala trénováním na ledě.  

 Dílčí cíl práce byl také splněn. Došlo ke větším změnám ve výsledcích  

u skupiny, která absolvovala měsíční program mimo led a poté program na ledě, 

než u druhé skupiny, která začínala na ledě a poté absolvovala program mimo led. 

 Hypotézou číslo jedna bylo, že po tréninku na ledě bude u obou skupin 

větší tréninkové zlepšení (dle Cohenova d) alespoň v jednom v testu, nežli po 

tréninkové fázi mimo ledovou plochu. Tato hypotéza se potvrdila. Zlepšení (dle 

Cohenova d) je patrné u testu slalom s kotoučem a reakčním testu. V testu slalom 

s kotoučem je Cohenovo d u skupiny začínající na ledě po ledu d = 0,7, u skupiny 

začínající mimo led po ledu je d = 0,36. V reakčním testu je Cohenovo d u 

skupiny začínající na ledě po ledu d = 0,85, u skupiny začínající mimo led po ledu 

0,36. 

 Hypotéza číslo dvě byla, že po tréninku agility mimo led bude u první i 

druhé skupiny zlepšení (dle Cohenova d) alespoň u jednoho z testů agility. 

Hypotéza se potvrdila. Zlepšení dle (Cohenova d) je patrné u testu slalom 

s kotoučem a reakčním testu. V testu slalom s kotoučem je Cohenovo d u skupiny 

začínající na ledě po programu mimo led d = 0,19, u skupiny začínající mimo led 

po prvním měření d = 0,41. V reakčním testu je Cohenovo d u skupiny začínající 

na ledě po programu mimo led d = 0,03, u skupiny začínající mimo led po prvním 

měření d = 0,81. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS  
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 

372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 

žádám o souhlas s účastí Vašeho syna ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem 

,,Srovnání rozvoje agility tréninkem na ledě a mimo led u hráčů ledního hokeje v dorostenecké 

kategorii.‘‘ Prováděné v klubu HC Kobra Praha, Mikuleckého 1584, Praha 4 Braník. 

Vašemu synovi bude nabídnuta spolupráce na studii, která je realizována studentem UK FTVS ve 

spolupráci s hokejovým klubem HC Kobra Praha. Před tím, než budete souhlasit se spoluprací na 

této studii, je důležité, abyste se seznámili s jejími cíli a podstatou náplně, kterou budete v rámci 

studie požádáni vykonat a způsobem využití získaných informací po ukončení studie. 

Cíle a souvislosti 

Agility označujeme schopnost změny směru pohybu v reakci na určitý podnět. Lední hokej je 

sportovní hra, kde hraje právě velikou roli agility. Lední hokej je stále rychlejší a rychlejší a hráči 

mají méně času v důležitých momentech zápasu či tréninku. Cílem tohoto výzkumu bude změřit 

rychlost určených drah/slalomů či cvičeních, které byli již dříve měřeny a následná komparace 

těchto testů s výsledky tohoto výzkumu.  Bude tak možné identifikovat vaše přednosti i nedostatky 

s ohledem na vaši sportovní disciplínu. 

Postupy 

Váš syn bude požádán o spolupráci na třech měřeních. V průběhu prvního měření budete 

seznámeni s laboratorním testovacím protokolem, který prakticky provedete, aby jste byli v testech 

zaučeni. Druhé měření proběhne s časovým odstupem 4-5 týdnů, kdy bude provedena stejná 

testovací procedura. Třetí a poslední testování proběhne s odstupem 4-5 týdnů od druhého. Student 

a řešitel tohoto výzkumu vám bude v průběhu měření podávat slovní instrukce k testovým 

protokolům (např. ke korekci správné polohy těla), verbální povzbuzování k lepšímu výkonu a 

další informace ke způsobu rozcvičení a intervalech odpočinku mezi jednotlivými testy. V testech 

budete žádáni o provedení maximálního volního výkonu bez pomoci stimulantů či jiných farmak.  

Časová náročnost 

Váš syn bude požádán o absolvování 2-3 tréninků týdně na ledě a mimo led. Jednotlivé tréninky 

budou trvat 20-30 minut v rozmezí 8-10 týdnů. Tyto tréninky nebudou zasahovat do časového 

režimu na ledě či mimo led – trénink nebude o 20 – 30 minut delší, časová náročnost bude stejná 

jako doposud. 
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Rizika 

Jako u všech tělesných cvičení a kondičního tréninku i u tohoto měření jsou předpokládána určitá 

rizika. Rizika spojená se standardními kondičními testy by neměla přesáhnout rizika očekávaná u 

běžného tréninku, které jste zvyklí vykonávat pravidelně. Váš syn bude mít platnou lékařskou 

prohlídku. Kontraindikacemi pro účast ve studii jsou: akutní i chronická svalová zranění, 

kardiovaskulární, plicní anebo metabolické onemocnění, akutní bolest na hrudi, palpitace, bolesti v 

oblasti páteře a ramen, akutní anebo chronický kašel, dušnost, akutní bolesti nebo necitlivost v 

pažích nebo nohou, abnormální otoky rukou či nohou, nadměrná únava, těhotenství, operace 

ramen, kolenou, hlezna zad či břicha v posledním roce. 

Výhody 

Získáte informace o své fyzické kondici, tělesné kompozici a kondiční připravenosti. Tyto 

informace mohou rámcově sloužit k posouzení Vaší kondiční připravenosti ke sportovnímu 

výkonu a ke tvorbě individuálního tréninkového plánu. Budete trénováni hokejovým kondičním 

trenérem po dobu 8-10 týdnů intenzivním tréninkem 2-3x do týdne 20-30 minut. 

Náklady a kompenzace 

Účast Vašeho syna v této studii je zcela dobrovolná. Účast ve studii sebou nepřinese žádné 

finanční náklady z Vaší strany, kromě času, který do účasti ve studii investujete. Zároveň však 

nelze požadovat náhradu za ztrátu Vašeho volného času. 

Ukončení účasti ve studii 

Účast Vašeho syna ve studii může být ukončena i bez Vašeho souhlasu, jestliže výzkumný 

pracovník bude považovat jeho další účast za pro něj zdravotně rizikovou. Další důvody 

k ukončení účasti ve studii jsou: ukončení studie nebo v případě, že se již nebudete chtít studie 

účastnit. Účast ve studii můžete ukončit kdykoliv. Účastníci, kteří na své přání účast ve studii 

předčasně ukončí, nebudou v žádném případě jakkoliv penalizováni. 

Důvěrnost informací 

V souladu se zákonem nebudou zveřejněny žádné soukromé údaje získané v průběhu studie.   

Data získaná v průběhu etap budou statisticky zpracována v souladu s cíli tohoto projektu. 

Souhlasem s Vaší účastí dáváte zároveň souhlas k tomu, aby výsledky studie mohly být 

publikovány v anonymní podobě v odborných časopisech a zveřejněny na vědeckých 

konferencích. Nebude publikováno Vaše jméno, Vaše fotografie ani jiné osobní údaje a po 

anonymizaci budou smazána. Po skončení výzkumu budou veškeré písemné i elektronické 

materiály vztahující se k výzkumu uloženy v anonymní podobě v trezoru katedry fyziologie a 

biochemie UK FTVS, tak aby nemohly být zneužity. Všechny podepsané informované souhlasy 

budou archivovány Etickou komisí a zabezpečeny před zneužitím. 

 

Právo odvolat svůj souhlas 

Účast Vašeho syna v této studii je zcela dobrovolná. Můžete odstoupit od účasti anebo zrušit Váš 

souhlas k využívání soukromých informací a získaných dat kdykoli v průběhu studie. Vaše 

rozhodnutí odstoupit z účasti ve studii anebo zrušení souhlasu k využívání dat nebude mít za 

následek jakékoliv sankce. Odvolání Vašeho souhlasu se však týká pouze využití a sdílení 
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informací shromážděných poté, co bylo přijato písemné odvolání Vašeho souhlasu. Informace 

shromážděné před odvoláním souhlasu, mohou být i nadále používány a zveřejněny pro integritu 

výzkumu, pouze pro však účely přehledů. Pokud svůj souhlas účastnit se studie písemně odvoláte 

na adresu Etické komise UK FTVS, José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 - Veleslavín, či na 

email: etickakomise@ftvs.cuni.cz, bude Vaše další účast ve studii zrušena.  

Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se Vašich práv a povinností jakožto účastníků projektu, 

můžete se kdykoliv obrátit na Bc. Dominik Novák, tel.: 737 507 742, email: 

dominik.novak5@seznam.cz 

 

Účast ve studii 

Účast v této studii je dobrovolná a odmítnutí Vaší účasti sebou nepřinese žádný postih. 

Na koho se obrátit s otázkami nebo v případě mimořádné situace 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se organizace výzkumu, kontaktujte Bc. Dominik Novák, tel.: 737 

507 742, email: dominik.novak5@seznam.cz 

 

Prohlášení o souhlasu 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Dominik Novák  

            Podpis: ………………… 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................  

           

           Podpis:..............................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................   

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  
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Příloha č. 3 – Tréninkový plán v průběhu 

experimentu 

Datum 
Trénink / 

utkání Hlavní zaměření tréninku / agility Poznámky 

03.10.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení 

Zkouška 
testových 

baterií 

04.10.17 16:45 - 17:46 Herní kombinace útočné a obranné PRE 
TEST 

AGILITY 
05.10.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce 

06.10.17 16:00 - 17:00 Herní systémy 
07.10.17 Kutná Hora 

  

  

08.10.17 volno 

09.10.17 volno 

10.10.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

11.10.17 volno   

12.10.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

13.10.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

14.10.17 Hvězda 

  

15.10.17 volno 

16.10.17 volno 

17.10.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

18.10.17 16:45 - 17:45 Herní kombinace útočné a obranné 

19.10.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

20.10.17 18:30 - 19:30 Herní systémy + agility 

21.10.17 volno 

  

22.10.17 Černošice 

23.10.17 volno 

24.10.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

25.10.17 volno   

26.10.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

27.10.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

28.10.17 volno 

  

29.10.17 Popovice 

30.10.17 volno 

31.10.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

01.11.17 15:30 - 16:30 Herní kombinace útočné a obranné + agility 

02.11.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce 

03.11.17 18:30 - 19:30 Herní systémy + agility 
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04.11.17 volno 

  

05.11.17 Beroun 

06.11.17 volno 

07.11.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení 

08.11.17 16:45 - 17:45 Herní kombinace útočné a obranné POST_1 
TEST 

AGILITY 
09.11.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce 

10.11.17 16:00 - 17:00 Herní systémy 

11.11.17 Poděbrady 

  

  

12.11.17 volno 

13.11.17 volno 

14.11.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

15.11.17 15:30 - 16:30 Herní kombinace útočné a obranné 

16.11.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

17.11.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

18.11.17 volno 

  

19.11.17 Kutná Hora 

20.11.17 volno 

21.11.17 16:45 - 17:45 Herní činnosti jednotlivce, kondiční bruslení + 
agility 

22.11.17 15:30 - 17:00 Herní kombinace útočné a obranné 

23.11.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

24.11.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

25.11.17 volno 

  

26.11.17 Hvězda 

27.11.17 volno 

28.11.17 16:45 - 17:45 Bruslení, rozvoj kondice + agility 

29.11.17 16:45 - 17:45 Herní kombinace útočné a obranné 

30.11.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

01.12.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

02.12.17 Černošice 

  

03.12.17 volno 

04.12.17 volno 

05.12.17 16:45 - 17:45 Herní systémy + agility 

06.12.17 15:30 - 16:45 Kondiční bruslení 

07.12.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce + agility 

08.12.17 16:00 - 17:00 Herní systémy + agility 

09.12.17 Domažlice 

  

10.12.17 Litvínov B 

11.12.17 volno 

12.12.17 16:45 - 17:45 Herní systémy POST_2 
TEST 

AGILITY 
13.12.17 Liberec   

14.12.17 17:15 - 18:15 Útočné činnosti jednotlivce 
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15.12.17 16:00 - 17:00 Herní systémy 

16.12.17 Chomutov B 

  
  

17.12.17 volno 

18.12.17 volno 

19.12.17 16:45 - 17:45 Herní kombinace útočné a obranné 

20.12.17 18:00 - 19:00 Útočné činnosti jednotlivce 

21.12.17 17:15 - 18:15 Herní systémy 

22.12.17 Benátky   
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