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Abstrakt 

V priebehu ontogenézy kladie ľadový hokej špecifické požiadavky na úroveň 

koordinačných schopností. Vývoj koordinačných schopností prebieha odlišne ako vývoj 

kondičných schopností, pričom nesmieme zabúdať na individuálne osobitosti hráčov. 

Dôležitú úlohu zohráva hierarchia koordinačných predpokladov v štruktúre herného výkonu. 

Z tohto dôvodu chceme uviesť niekoľko poznámok k problematike štruktúry koordinačných 

schopností a k možnostiam predikcie koordinačného výkonu v ľadovom hokeji u 11-15 

ročných chlapcov. Spomínané oblasti by mali prispieť k problematike identifikácie 

športových talentov a k doplneniu špeciálnych batérií testov. 
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Úvod 

 Usporiadanie požiadaviek, ktoré si môžeme predstaviť ako štruktúru vychádzajúcu 

z viacfaktorovej teórie, má v jednotlivých športových odvetviach a disciplínach po 

kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke špecifické znaky. Poznanie hierarchie jednotlivých 

faktorov (limitujúce a optimálne určujúce športový výkon), ale aj ich určitej suplicity (ktorá je 

však obmedzená a rastom výkonnosti sa znižuje) v štruktúre športového výkonu, poukazuje 

na ich dôležitosť pri ich rozlišovaní. Rozlišovanie medzi faktormi, ktoré sú výrazne geneticky 

podmienené a ktoré sa dajú tréningom viac či menej ovplyvniť, však nezaručuje ešte ich 

konkrétne použitie v praxi. 

Objavovanie športového talentu je problémom diagnostiky predpokladov pre danú 

športovú činnosť. Stanovenie postupov a kritérií je dôležité pre odhalení vrodených 

predpokladov potencionálneho talentu. Pri vyhľadávaní talentov je nutné komplexne 

zohľadniť údaje o zdravotnom stave, funkčných a pohybových predpokladoch, psychickej 

odolnosti, osobnostnej charakteristiky a ďalších faktorov (Starosta, 2003). Výber talentov je 

možné rozdeliť do dvoch vzájomne sa ovplyvňujúcich a na seba nadväzujúcich fáz: 

objavovanie športového talentu a predikcia športovej výkonnosti (Hofmann - Schneider, 

1985). Pre tieto účely sú často využívané modelové záťažové testy a predpoklady sú 

hodnotené podľa aktuálnych motorických výkonnostiach jedincov v testoch (Blahuš, 2004). 

Za rozhodujúce kondičné predpoklady považujeme predpoklady rýchlostné a silové spolu s 

predpokladmi pre pohybovú akceleráciu. Technické predpoklady, ako ďalšia rozhodujúca 

skupina dispozícií jedinca, sú už hodnotiteľné horšie a väčšinou sú posudzované expertným 

spôsobom. Taktické predpoklady sú kvantitatívnymi metódami prakticky nepostihnuteľné a je 

ich možné hodnotiť kvalitatívnymi metódami (napr. posudzovacími škálami). Významnou 

mierou tu absentujú koordinačné predpoklady. Testové batérie, ktoré sa používajú pri výbere 

talentov pre športovú prípravu vo veku 10-11 rokov, odhaľujú úroveň kondičných 

pohybových predpokladov, no takmer vôbec nezohľadňujú koordinačné predpoklady detí.  

Zaznamenali sme pokusy stanoviť hierarchie a meniaci sa podiel vo vybraných 

športových odvetviach, pričom boli vytypované niektoré špecifickejšie schopnosti vo vzťahu 

k danému športu. Napriek komplexnosti koordinačných schopností, sa javia ako relatívne 

samostatné predpoklady výkonovej regulácie pohybovej činnosti, pričom významnú úlohu tu 

zohráva dedičnosť (Bouchard a kol. 1997). U detí a mládeže boli vyabstrahované relatívne 
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samostatné koordinačné schopnosti: reakčné schopnosti, rovnováhové schopnosti, 

priestorovo-orientačné schopnosti, kinesteticko-diferenciačné schopnosti, rytmické 

schopnosti, schopnosť prispôsobovania, prestavby pohybovej činnosti a nadväzovania - 

spájania pohybov, výrazovosti, svalovej relaxácie, symetrie a dokonca aj frekvencie, ktorú 

radíme medzi rýchlostné schopnosti (Moravec, 2007). 

 
Obrázok 1 Model štruktúry koordinačných schopností podieľajúcich sa na výkone hokejistu 

(Šimonek, 2002) 

 

 
 

Vysvetlivky: 

Úroveň II. - špeciálne koordinačné schopnosti, ktoré priamo limitujú výkon 

Úroveň I. - všeobecné koordinačné schopnosti: 

Úroveň I.A - koordinačné schopnosti priamo limitujúce športový výkon 

Úroveň I.B - koordinačné schopnosti významné (kompenzovateľné z hľadiska športového výkonu 

Úroveň I.C – menej významné koordinačné schopnosti 

 

Štruktúra koordinačných schopností v ľadovom hokeji vychádza z poznania športového 

- herného výkonu, ktorý tvorí ucelený systém faktorov (Bukač - Dovalil, 1990; Pavliš, 1995). 

Tieto sú usporiadané v systéme a existujú medzi nimi vzájomné vzťahy a vo svojom súhrne sa 

prejavujú v úrovni herného výkonu. Podiel komponentov pohybového potenciálu (aeróbna 

vytrvalosť, rýchlostné schopnosti, silové schopnosti, koordinačné schopnosti) na športovom 

výkone v ľadovom hokeji je podľa bodového hodnotenia Mangi - Jokl - Daytona (1987) 

rovnaký. Podiel tréningového času v hokejových kategóriách žiakov je venovaný podľa 

Kostku - Wohla (1979) až 46 % komplexnej záťaži, 20 % koordinačným schopnostiam, 12 % 

vytrvalostným schopnostiam a 8 % rýchlostným schopnostiam. 

Medzi najvýznamnejšie koordinačné schopnosti z hľadiska náročnosti moderného 

hokeja patria: reakčná schopnosť, priestorovo-orientačná schopnosť, dynamická rovnováha, 

ďalej schopnosť prestavby pohybového programu a naväzovania pohybov, osobnostné 

predpoklady hokejistu (senzomotorické schopnosti a zručnosti). Výsledky ankety (Koloskov - 

Klimin, 1981) stanovili poradie významnosti faktorov športového výkonu v ľadovom hokeji. 

Medzi popredné sa radia silové schopnosti, kinestetická-diferenciácia pri manipulácii 

s pukom, priestorová orientácia, reakcia a koordinačné schopnosti. 

 

 

Športový výkon v ľadovom hokeji 

Timing Kontrola puku Regulácia pohybov 

Reakcia Kinestetická-diferenciácia Rovnováha Priestorová orientácia 

Prestavba pohybov Naväzovanie pohybov 

Rytmus 

Úroveň II. 

Úroveň I.B 

Úroveň I.C 

Úroveň I.A 
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Cieľ 

Cieľom príspevku je uviesť niekoľko poznámok k problematike štruktúry 

koordinačných schopností a možnostiam predikcie všestrannej koordinačnej výkonnosti 

v ľadovom hokeji u 11-15 ročných chlapcov. Spomínané oblasti by mali prispieť k  

problematike identifikácie športových talentov a k doplneniu batérie špeciálnych testov. 
 

Metodika 

Problematiku sme sledovali na súbore vybraných 283 žiakov (11 roční n=63, 12 roční 

n=57, 13 roční n=56, 14 roční n=57, 15 roční n=50) zo športových tried Slovenskej republiky 

so špecializáciou na ľadový hokej. 

Koordinačné schopnosti sú sledované prostredníctvom 7 pohybových kritérií podľa 

Hirtza a kol. (1985): T1 - Prebeh cez lavičku s 3 obratmi, T2 - Zastavenie kotúľajúcej sa 

lopty, T3 - Udržiavanie pohybového rytmu, T4 - Beh k métam, T5 - Skok do diaľky z miesta 

znožmo na presnosť, T6 - Hod na presnosť, T7 - Odhad času na stopkách (5 s).  

Jednotlivé výkony v koordinačných testoch boli prerátané na bodové hodnoty na 

základe 5-stupňovej koordinačnej normy pre atletiku podľa Šimoneka a kol. (2008) a 

spočítané v jednu testovú veličinu (prediktant „Y“), ktorá prezentuje všestrannú úroveň 

koordinačnej výkonnosti. 

Závislosť a podiel jednotlivých koordinačných kritérií ku všestrannej koordinačnej 

výkonnosti sme odhadli technikou mnohonásobnej korelačnej a regresnej analýzy. Výber 

troch najvalídnejších koordinačných (prediktory „X(T1-T7)“) kritérií do predikčných rovníc 

koordinačnej výkonnosti sme realizovali pomocou krokovej regresie. Štruktúru 

koordinačného výkonu pre jednotlivé vekové kategórie prezentujeme pomocou 

percentuálneho koláčového grafu. Predikčné rovnice obsahujú vypočítané koeficienty 

parciálnej regresie (b0-3), smerodajnú chybu regresie (SEy) a determinant mnohonásobnej 

korelácie (R
2
). Pri interpretácii výsledkov merania a formovania záverov sme použili logické 

metódy. Číselné spracovanie údajov bolo vyhodnocované štatistickými programami Microsoft 

Excel a štatistický programom SPSS 13.0. 

 

Výsledky 

Úroveň koordinačných schopností u talentovanej mládeže vo veku 11-15 rokov 

v Slovenskej republike v ľadovom hokeji prezentujeme v tab. 1. S využitím mnohonásobnej 

korelačnej a regresnej analýzy prezentujeme hierarchickú štruktúru koordinačných schopností 

z pohľadu ontogenézy, ktoré môžeme vidieť v tabuľke 2. Pomocou krokovej regresie sme 

vyselektovali 3 koordinačné schopnosti, pomocou ktorých je možné s dostatočnou 

spoľahlivosťou predikovať všestranný koordinačný výkon. Regresné rovnice na predikciu 

všestranného koordinačného výkonu prezentujeme v tab. 3. 

U chlapcov - hokejistov sa v ontogenéze najčastejšie do popredia presadzujú 

koordinačné schopnosti ako rytmická schopnosť, priestorovo-orientačná schopnosť a odhad 

časových parametrov (tab. 1). Vo veku 11 a 12 rokov je štruktúra spomínaných schopností 

nemenná. Vo veku 13 rokov podiel priestorovo-orientačnej schopnosti na seba preberá 

komplexná motorická reakčná schopnosť. Vo veku 14 a 15 rokov sa potvrdzuje stabilita 

rytmickej a priestorovo-orientačnej schopnosti. Podiel významnosti odhadu časových 

parametrov preberá na seba vo veku 14 rokov dynamická rovnováha a vo veku 15 rokov 

kinesteticko-diferenciačná schopnosť dolných končatín. 

Do predikčných rovníc presadzujú koordinačné schopnosti ako schopnosť dynamickej 

rovnováha T1, rytmická schopnosť T3, priestorovo-orientačná schopnosť T4 a odhad 

časových parametrov T7 (tab.1).  U hokejistov vo veku 11 až 15 rokov dokážeme s pomerne 

vysokou spoľahlivosťou (62,64-72,77 %) a nízkou chybou (1,523-1,973 boda) predikovať 

všestranný koordinačný výkon na základe 3 vybraných koordinačných kritérií - (tab. 2). 
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Tabuľka 1 Úroveň koordinačnej výkonnosti v sledovaných koordinačných kritériách  

u 11-15 ročných chlapcov - hokejistov 

 

Vek Ukazovatele T1 [s] T2 [cm] T3 [s] T4 [s] T5 [cm] T6 [cm] T7 [s] 

11 
Priemer 10,74 174,11 1,25 8,35 4,98 68,82 0,89 

Sm. odch 2,42 19,70 0,72 0,76 2,21 23,85 0,56 

12 
Priemer 11,05 164,42 1,17 8,24 4,57 69,04 0,58 

Sm. odch 2,36 19,62 0,88 0,98 2,22 25,69 0,43 

13 
Priemer 10,17 155,11 1,11 7,94 4,57 62,76 0,44 

Sm. odch 2,22 25,21 0,67 0,92 2,30 26,69 0,37 

14 
Priemer 9,68 156,00 1,19 8,18 4,48 64,19 0,47 

Sm. odch 2,10 22,19 0,69 0,96 1,92 25,23 0,40 

15 
Priemer 8,29 137,74 0,94 7,86 4,20 62,04 0,57 

Sm. odch 1,89 24,86 0,71 0,73 1,77 25,81 0,52 

 

Tabuľka 2 Štruktúra koordinačných schopností u 11-15 ročných hokejistov 

 

 Vek 

KS 11 12 13 14 15 

T1 9,27
2
 12,75 13,52 16,80

2
 17,70

2
 

T2 11,10 8,21
3
 22,59

2
 4,62 15,78 

T3 20,26
3
 20,84 29,63

1
 18,83 19,12

3
 

T4  15,42 21,93
2
 6,49 23,38

1
 18,09

1
 

T5 9,93 7,62 7,45 15,97 17,75 

T6 9,79 4,48 2,36 7,39
3
 4,41 

T7  24,23
1
 24,16

1
 17,96

3
 13,02 7,16 

 
Legenda: KS - koordinačné schopnosti, T1 - dynamická rovnováha, T2 - komplexná motorická reakčná 

schopnosť, T3 - rytmická schopnosť, T4 - priestorovo orientačná schopnosť, T5 - kinesteticko-diferenciačná 

schopnosť dolných končatín, T6 - kinesteticko-diferenciačná schopnosť horných končatín, T7 - odhad časových 

parametrov. 

 

 Tri koordinačné schopnosti s najvyšším parciálnym podielom v štruktúre koordinačných schopností 

 

x
(1-3) 

- Tri koordinačné schopnosti vybrané do predikčnej rovnice s určením poradia 

 

Tabuľka 3 regresná rovnica na predikciu všestranného koordinačného výkonu u 11- 15 

ročných hokejistov 

 
Vek Regresná rovnica KV 

11 Y = 10,032 + 1,270 * X(T7) + 1,250 * X (T1) + 1,003 * X(T3); SEy: 1,870; R
2
: 62,69 20,38 

12 Y = 9,576 + 1,532 * X(T7) + 1,026 * X (T4) + 1,175 * X(T2); SEy: 1,946; R
2
: 69,17 20,63 

13 Y = 12,293 + 1,006 * X(T3) + 1,154 * X (T2) + 0,942 * X(T7); SEy: 1,523; R
2
: 72,77 22,11 

14 Y = 8, 986 + 1,377 * X(T4) + 1,279 * X (T1) + 1,213 * X(T6); SEy: 1,973; R
2
: 62,64 19,68 

15 Y = 9,393 + 1,384 * X(T4) + 1,287 * X (T1) + 1,202 * X(T3); SEy: 1,610; R
2
: 70,78 20,60 

 
Regresná rovnica: Y = b0 + b1 * X(T) + b2 * X(T) + b3 * X(T); SEy; R

2;
 KV 

 

Legenda k rovnici: Y = predikovaný koordinačný výkon (body); b0; b1; b2; b3 = regresne koeficienty podľa 

tabuľky 2; X(T1-T7) = výkon vo vybraných koordinačných testoch (body); SEy = chyba regresnej rovnice (body); 

R
2
 = spoľahlivosť regresnej rovnice (%); KV = všestranný koordinačný výkon (body) 
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Závery 

1. U hokejistov sa vo vekovom rozpätí 11-15 rokov sa prejavujú entropické procesy 

koordinačných schopností. Tieto procesy sú charakteristické na začiatku 

neusporiadanosťou a na konci usporiadanosťou systému, dynamicky sa menia v súvislosti 

s vekom a s rastom športovej výkonnosti. V rámci tohto vývojového procesu (genézy) sa 

mení nielen ich dôležitosť, ale aj usporiadanie jednotlivých faktorov štruktúry 

koordinačného výkonu. 

2. V ľadovom hokeji sa v štruktúre koordinačných schopností najčastejšie presadzujú 

koordinačné schopnosti ako rytmická schopnosť, priestorovo-orientačná schopnosť a 

odhad časových parametrov.  

3. Všestranný koordinačný výkon je možné predikovať pomocou odhadu časových 

parametrov, dynamickej rovnováhy, rytmickej schopnosti a priestorovo-orientačnej 

schopnosti. 

4. Predikcia všestranného koordinačného výkonu prostredníctvom troch vybraných 

koordinačných testovacích kritérií sa javí ako dostačujúca. 

 

Odporúčania pre prax 

 Doterajšie batérie testov špeciálnych pohybových schopností používané pri výbere 

talentovanej mládeže do hokejových tried, resp. sledovaní priebežnej špeciálnej 

pohybovej výkonnosti, odporúčame doplniť o tieto testovacie kritériá: T3 - rytmická 

schopnosť, T4 - priestorovo-orientačná schopnosť a T7 - odhad časových parametrov.  

 Pri výbere koordinačných testov do testovacích batérií vo vyšších vekových kategóriách, 

sa odporúčame riadiť výškou podielov koordinačných kritérií v štruktúre koordinačného 

výkonu. 
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