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Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce je shromáždit informace 

o střelbě v ledním hokeji, vytvořit souhrn cvičení, dvě 

tréninkové jednotky na střelbu a poté vyhodnotit shromážděné 

statistiky střelby z celé sezóny jednoho mládežnického týmu. 

Bude se jednat o porovnání produktivity a efektivity střelby s 

cílem zjistit, jak byla vymyšlená cvičení prospěšná ke 

zlepšení střelby v průběhu celé sezóny. 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Zpracovaná diplomová práce je zpracována na 74 stranách textu a příloh. Autor pracoval 

velice samostatně a průběžně konzultoval získaná data. V tréninkové jednotky konzultoval a 

zaměřoval se na detail při střelbě. Zakončení je dle aktuálnosti pro český rozvojový proces 

v ledním hokeji citlivý problém, který musíme odstraňovat diskuzí a nastavenou jednotnou 



metodikou. V teoretické práci autor se zaměřuje nejen na střelbu, ale zmiňuje i důležitost 

výběru hokejové hole. Praktická část je zaměřena na tréninkové jednotky a získávání dat.  
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požadavky kladené na diplomovou práci. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení 

známkou Velmi dobře.  
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