
Abstrakt 

Název práce: Výběr talentů v ledním hokeji se zaměřením na brankáře 

Cíle práce: Cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o způsobu výběru dnes 

aktivně hrajících brankářů a o úrovni součastného výběru začínajících brankářů v ledním 

hokeji na území ČR. Dalším cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o způsobu 

vedení a organizování pravidelných tréninků brankářů. 

Metoda: Nejprve bylo provedeno shromáždění literatury. Poté byl vytvořen seznam otázek 

týkající se úrovně výběru talentované mládeže na post hokejového brankáře a způsobu vedení 

a organizování pravidelných tréninku brankářů. Dále otázky informující o obecném způsobu 

vedení a organizování tréninku v průběhu celého ročního cyklu a otázky osobního zaměření. 

Otázky byly adresovány brankářům věkové kategorie dorostu, juniorů a mužů a trenérům 

mládeže věkové kategorie 1 až 5 třídy. Takto zpracovaný dotazník byl předložen náhodně 

vybraným klubům a brankářům na území ČR. 

Výsledky: Získané údaje z vyplněných dotazníků jsou interpretovány pomocí grafů a tabulek. 

Klíčová slova: výběr talentů, lední hokej, talent, brankář, trénink. 

Abstract 

Assignment: Draft of talented players in ice hockey with a focus on goaltenders. 

Objective: The objective of this assignment is to capture and evaluate information about the 

method of selection of todays actively playing goaltenders and the level of selection of 

beginning goaltenders in Czech Republic. Further objective of this assignment is to capture 

and evaluate information of leadership and organization methods in routine goaltenders 

training. 

System: Foremost was gathering of documentation and afterwards created list of questions 

relevant to the level of selection of talented youth for goaltenders posíti on and to the method 

of routine goaltenders training leadership and organization. Furthermore, questions informing 

about the general method of training leadership and organization during the whole annual 

cycle and lastly personal oriented questions. The questions were addressed to the different age 

groups of goaltenders, youth team, juniors, and men and to the trainers of age group 1st to 5th 

grade. So processed questionnaire was submitted to the randomly chosen clubs and 

goaltenders within Czech Republic. 
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Results: Obtained data from the questionnaires are interpreted via graphs and schemes. 
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